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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

وجعلهم ، وأشهدهم على أعظم مشهود به، شأن العلم والعلماءرفع ، احلمد هلل
جعل العلم النافع طريقاً ، هللا وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله إالا ، ورثة األنبياء

، وعلى آله وصحبه، صلى هللا عليه، وأشهد أن حممدًا عبد هللا ورسوله، موصاًل لرضاه
 . ومن اهتدى هبداه

 أماا بعد:
فقد تكاثرت ، وأجل القرابت ،من أفضل العبادات العلم الشرعيفإن سلوك سبيل 

 يب ىب مبچ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على بيان رفعة العلم أهله قال تعاىل:

قال ، أهل العلم هم أخشى الناس وأتقاهم هلل وأنا  (1)چحتختمتىتيت جت

 .(2)چۋۅۅۉۉ ۋچ هللا تعاىل:

ْرَداءي قَاَل: َسَيْعُت َرُسوَل هللاي  َمْن َسَلَك طَرييًقا يَ ْلَتميُس فييهي »يَ ُقوُل:  وَعْن َأِبي الدَّ
َوإينَّ ، َوإينَّ اْلَمالَئيَكَة لََتَضُع َأْجنيَحتَ َها ريًضا ليطَاليبي اْلعيْلمي ، عيْلًما، َسهََّل اَّللَُّ َلُه طَرييًقا إيىَل اْْلَنَّةي 

َوإينَّ َفْضَل اْلَعاِليي َعَلى ، َحَّتَّ احلْييَتاُن ِفي اْلَماءي ، طَاليَب اْلعيْلمي َيْستَ ْغفيُر َلُه َمْن ِفي السََّماءي َواأَلْرضي 
إينَّ األَنْبيَياَء ِلَْ يُ َورايثُوا ، إينَّ اْلُعَلَماَء ُهْم َوَرثَُة األَْنبيَياءي ، اْلَقَمري َعَلى َسائيري اْلَكَواكيبي اْلَعابيدي َكَفْضلي 
َا َورَّثُوا اْلعيْلمَ ، دييَنارًا َوالَ ديْرََهًا َظاٍّ َوافيرٍّ ، إيَّنَّ  .(3)«َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبي

                                 
 .11سورة اجملادلة آية  (1)
 .28سورة فاطر آية  (2)
والرتمذي ِف كتاب  ،[3641]أخرجه أبو داود ِف كتاب العلم ابب ِف فضل العلم حديث رقم:  (3)

= 
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الذي تعرف به  فهو قدراً؛هذا وإن علم الفقه ملن أفضل العلوم الشرعية ومن أرفعها 
وتتحقق الغاية اليت خلق هللا  ،وبه يعبد هللا على بصرية ومييز به احلالل عن احلرام األحكام،

وقد جاء احلث على التفقه ِف الدين  ،اْلن واإلنس من أجلها وهي عبادته وحده دون سواه

ې ى ى ائ چ وعال: فقد قال هللا جلا   ه وِف سنة نبيا ِف كتاب هللا

ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 .(1)چی ی
، قال الشيخ ابن سعدي رمحه هللا ِف تفسريه هلذه اآلية )ففي هذا فضيلة العلم

َّ  وَعْن ُمَعاوييََة ، (2)وأنه أهم األمور(، وخصوصا الفقه ِف الدين  قَاَل َسَيْعُت النَِّبي
ُ بيهي َخرْيًا يُ َفقايْهُه ِفي الداييني » يقول:  .(3)«َمْن يُريْد اَّللَّ

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا: )ومفهوم احلديث أن من ِل يتفقه ِف الدين أي: 
من الفروع؛ فقد حرم اخلري... وِف ذلك بيان ظاهر يتعلم قواعد اإلسالم وما يتصل هبا 

 .(4)ولفضل التفقه ِف الدين على سائر العلوم( ،لفضل العلماء على سائر الناس

                                 
وابن ماجه ِف املقدمة ابب  ،[2682]العلم ابب ما جاء ِف فضل الفقه ِف العبادة حديث رقم: 

، وحسنه ابن القيم ِف مفتاح دار [223] فضل العلماء واحلث على طلب العلم حديث رقم:
 .(1079 /2صحيح اْلامع الصغري )ِف  وصحاحه األلباين ،(1/254)السعادة 

 [.122: ]آيةسورة التوبة  (1)
 (.355تيسري الكرمي الرمحن ِف تفسري كالم املنان للشيخ عبد الرمحن بن سعدي )ص (2)
لة أ[ صحيح مسلم، النهي عن املس1/119صحيح البخاري، ابب العلم قبل القول والعمل ] (3)

[5/214.] 
 .(241 /1)فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين  (4)
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ولقد كان من فضل هللا عليَّ أن يسار يل القبول ِف الدراسات العليا )مرحلة 
 الفقه. املاجستري( ِف كلية الشريعة ابْلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة بقسم

وملا كان من متطلبات احلصول على هذه الدرجة العلمية كتابة رسالة علمية ِف فرع 
التخصص ويسار هللا بفضله وكرمه مث مبشورة أحد اإلخوة الفضالء أن وقفت على خمطوط ِف 
الفقه الشافعي وهو كتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد( للعالمة: أمحد بن حممد بن حجر 

ه ( أردت أن تكون أطروحيت لنيل هذه الدرجة إبذن هللا 974املتوىف سنة )اهليتمي رمحه هللا 
 ِف حتقيق جزء من هذا السفر القيم.

وال خيفى أن هذا الكتاب يتبوأ مكانة عالية بني كتب الفقه عاماة والفقه الشافعي 
ل وك، خاصاة مبا أودعه مؤلفه من أقوال وآراء واجتهادات وترجيحات ذات قيمة علمية عالية

 وجودة ِف الرتتيب. ،وحسن استدالل ،ذلك كان بعبارة سهلة ومعىن واضح
وكتاٌب هبذه امليزات جدير ابلتحقيق واخلدمة والنشر ليأخذ مكانه الذي يستحقه 

 بني الكتب الفقهية.
( إىل فصل يف اخلياربداية: )وقد رغبت ِف أن يكون اْلزء الذي أقوم بتحقيقه من 

  ( لوحة من نسخة األحقاف.254قع ِف )( ويابب يف احلجرهناية )
 وهم: ، وقد سبقين ِف حتقيق ودراسة الكتاب بعض الزمالء

 الرحيم خويتم السلمي: من أول الكتاب إىل هناية مقدمات الصالة. عبد -1
حميسن حسني املالكي: من بداية فصل ِف األذان واإلقامة إىل هناية فصل ِف  -2

 اْلماعة.
 املسافر إىل هناية ابب أحكام اْلنائز. منصور اْلهين: من ابب ِف قصر -3
 حسن املالكي: من بداية ابب ِف الزكاة إىل هناية ابب ِف االعتكاف -4
 من بدية ابب ِف احلج إىل مقدمات ِف البيع. إبراهيم الغامدي: -5
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ابب يف ) :( إىل هنايةفصل يف اخليار) :من بداية يكون نصيِب من بعدهموف وس
 (.احلجر

 

 :املوضوع وأهميتهأسباب اختيار 

 من أهم أسباب اختياري هلذا املخطوط ما يلي:
 والفقهية عامة. ،ما للكتاب وشرحه من أَهية بني كتب الشافعية خاصة :أولا 
 املكانة العلمية العالية لصاحب املنت والشرح فهما من أعالم املذهب الشافعي  :اثنياا 

 ِف أداء املساَهة ِف إثراء املكتبة اإلسالمية بتحقيق الكتب املخطوطة. ومشاركة اثلثاا:
 ألمة. ل نشره ِف واإلسهام علمهم ِبفظ األمة على العلماء حقوق من شيء

ِف كتب املذاهب الفقهية مينح الطالب ملكة االشتغال بتحقيق املخطوطات  رابعاا:
 .علمية ِف علوم شَّت

 

 :أهمية الكتاب

 :هلذا الكتاب أَهية كبرية ميكن بياهنا من خالل النقاط اآلتية
  ويُوض ِّح ذلك:، القيمة العلمية ملنت الكتاب ومؤلفه -أ

الغاوي ِف مسالك احلاوي( لشرف الدين : )إرشاد املكانة الكبرية ملنت الكتاب (1
ختصر ه (؛ حيث إنه ا837بن املقرئ )ت ااملشهور بشرف الدين ، إَساعيل بن أِب بكر

ل  )كتاب العزيز بشرح  خمتصرالصغري( هو  احلاويكتاب )  و ،فيه احلاوي الصغري للقزويين
والوجيز خمتصر لإلمام الغزايل من كتابه  ،املعروف ب  )الشرح الكبري( للرافعي الوجيز(

)الوسيط ِف املذهب( والوسيط كما صرح مؤلفه هو خمتصر لكتابه اآلخر املوسوم ب  
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البسيط( والذي اختصره من كتاب شيخه إمام احلرمني املوسوم ب  )هناية املطلب ِف دراية 
صنفة ِف املذهب( وهذه السلسلة من الكتب هي ما عليه مدار كثري من الكتب امل

 .املذهب الشافعي
وأبصوله املبين ، كبرية هبذا املختصر  عنايةهلم  إن املشتغلني ابلفقه الشافعي كانت (2

 .وكم من حمشاٍّ ومدلل ومعلل، فكم من شارح له وانظم، عليها

وقد وقفت على  ،ذلك كثرة شروحاته علىومماا يدل  اهتمام العلماء هبذا الكتاب (3
 التايل:هي على النحو  مخسة منها

مؤلفه شرف الدين بن املقرئ:  عنه قالفقد  :ثناء العلماء على هذا املنت (4
 بطني من املعىن(.، مخيص من اللفظ، حوى املذهب نطقاً وضمناً ، )خمتصرٌ 

 حلو، )وهو كتاب نفيس ِف فروع الشافعية رشيق العبارة وقال عنه الشوكاين:
واشتغل به ، وشرحه ِف جملدين وقد طار ِف اآلفاق، غاية اإلجياز مع كثرة املعاينِف ، الكالم

 .(1)(وشرحه مجاعة منهم، علماء الشافعية ِف األقطار
 مؤلف املنت شرف الدين بن املقرئ.  علىثناء العلماء  (5

                                 
 .(1/133)البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع للشوكاين  (1)

 اسم املؤلف اسم الكتاب

 (837)ت: بن املقرئاملؤلف املنت شرف الدين  إخالص الناوي شرح إرشاد الغاوي
 (974)ت: للعالمة ابن حجر اهليتمي اإلمداد بشرح اإلرشاد
 (903)ت: لبن أيب شريف اإلسعاد شرح اإلرشاد

 (923)ت: للكمال بن زيد الرداد الكوكب الوقاد شرح اإلرشاد
 (889)ت: لشمس الدين اجلوجري شرح اإلرشاد
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إنه كان فقيهًا حمققًا ابحثًا مدققًا مشاركًا ِف كثري من "اخلزرجي:  فقد قال املوفق
العلوم واالشتغال ابملنثور واملنظوم إن نظم أعجب وأعجز وإن نثر أجاد وأوجز فهو املربز 

 .(1)"على أترابه واملقدم على أقرانه وأصحابه
واحلاصل أنه إمام ِف الفقه والعربية واملنطق واألصول وذو يدٍّ " وقال عنه الشوكاين:

وجودة الفكر وله ِف هذا الشأن  طوىل ِف األدب نظمًا ونثرا ومتفرد ابلذكاء وقوة الفهم
عجائب وغرائب ال يقدر عليها غريه وِل يبلغ رتبته ِف الذكاء واستخراج الدقائق أحد من 

 .(2)"أبناء عصره
 ويتضح ذلك فيما يلي: القيمة العلمية للمخطوط )اإلمداد بشرح اإلرشاد( -ب

البن املقرئ  "إرشاد الغاوي ِف مسالك احلاوي"ز الكتاب بكونه شرحًا لكتاب متي   (1
 الذي بينت قيمته العلمية فيما سبق.

وال شك أن هذا التوسع يثري املنت استدالالً  ،يعد  اإلمداد من أوسع شروح اإلرشاد (2
 وتفريعا.

والدالئل وهذا ظاهر حيث بلغت لوحات الكتاب  ،متيز ابلبسط العلمي للمسائل (3
 أكثر من ألفني ومائيت لوحاً.

حيث إنه قال  ؛وحترير الراجح ِف املذهب ،لماء املذهبذكر املؤلف للخالفات بني ع (4
وضممت إليهما من  (3)وأفرغت حينئذ جهدي ِف تنقيح هذين الشرحني"ِف املقدمة 

 ،وغريها ما ينشرح له الصدر -سقى هللا عهده-مؤلفات شيخنا شيخ اإلسالم زكراي 

                                 
 .(2/293) الضوء الالمع لشمس الدين السخاوي (1)
 .(1/144) البدر الطالع للشوكاين (2)
 وشرح الشمس اْلوجري. ،املراد ابلشرحني شرح الكمال بن أِب شريف املقدسي (3)
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فكار املتأخرين وأِباث وتقر  به األعني مع فوائد هي لباب آراء املتقدمني وفرايد نتاج أ
وتعقب ما وقع هلوالء األئمة وغريهم مماا اليدركه العقل القاصر  ،َسح هبا الفكر الفاتر

 .(1)"السياما إن خالفا ما عليه إماما املذهب
حيث إنه  ؛كتاب اإلمداد مليء ابألدلة النقلية والعقلية على املسائل اليت يتعرض هلا (5

 حني يورد املسألة يذكر النصوص الدالة عليها من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول.
ذكر الكتاب عند الكثري من علماء الشافعية املتأخرين وإشارهتم إليه ِف مؤلفاهتم ومن  (6

حاشية إعانة  ،املصنفات اليت ذكر فيها اإلمداد: هناية احملتاج إىل شرح املنهاج للرملي
حتفة احلبيب على شرحي  ،حاشية اْلمل على شرح منهج الطالب ، للدمياطيالطالبني

 .حواشي الشرواين والعبادي على حتفة احملتاج ،اخلطيب للبجريمي

 

 :الدراسات السابقة

للبحوث مركز امللك فيصل ومنها: ، البحث ِف املكتبات العلمية واملراكز البحثية بعد
وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض كلية  ،والدراسات اإلسالمية ابلرايض

وجامعة أم القرى مبكة املكرمة تبني أنه ِل حيقق إال أنه  ،واملعهد العايل للقضاء ،الشريعة
 قامت عدة دراسات عن مؤلفه ابن حجر اهليتمي تناولت اآليت:

"رسالة ماجستري ِف اْلامعة  ِف الفقه الشافعي وأثره، اإلمام ابن حجر اهليتمي (1
 .األردنية"

                                 
 .2خمطوط اإلمداد ل/  (1)
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آراء ابن حجر اهليتمي االعتقادية "رسالة ما جستري ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود  (2
 اإلسالمية".

وأثره ِف الفقه "رسالة دكتوراة ، الشيخ شهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي املكي (3
 جبامعة األزهر".

 

 :خطة البحث

 وقسمني: مقدمة على يشتمل البحث

وتشتمل على أَهية املخطوط وأسباب اختياره والدراسات السابقة وخطة البحث  :املقدمة
 ومنهج التحقيق والشكر والتقدير.

 القسم األول: الدراسة.
 وتشتمل على فصلني:

 هودراسة كتاب، ابن املقرئدراسة حياة اإلمام شرف الدين  الفصل األول:

 .)إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي(

 وفيه مبحثان:
 .بن املقرئااإلمام شرف الدين  التعريف مبؤلف املنت املبحث األول:

 وفيه سبعة مطالب:
 ومولده ووفاته. اَسه ونسبه املطلب األول:
 نشأته وطلبه للعلم. املطلب الثاين:

 شيوخه. املطلب الثالث:
 تالميذه. املطلب الرابع:
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 عقيدته ومذهبه الفقهي. املطلب اخلامس:
 وثناء العلماء عليه. مكانته العلميةاملطلب السادس: 

 آاثره العلمية. املطلب السابع:
 .عن كتاب )إرشاد الغاوي ِف مسالك احلاوي(نبذة  :املبحث الثاين

 :وفيه ستة مطالب
 .أَهية الكتاب املطلب األول:
 .مكانته عند العلماء وعند أهل املذهب املطلب الثاين:

 .منهج املؤلف ِف الكتاب املطلب الثالث:
 .التعريف أبهم شروح اإلرشاد املطلب الرابع:

 .مصادر املؤلف ِف الكتاب اخلامس: املطلب
 .نبذة عن احلاوي ومؤلفه وشروحه املطلب السادس:

 .)اإلمداد بشرح اإلرشاد( العالمة ابن حجر اهليتمي وكتابه: :الفصل الثاني

 وفيه مبحثان:
 .الشارح ابن حجر اهليتمي ترمجة املبحث األول:

 وفيه مثانية مطالب:
 ومولده. اَسه ونسبه املطلب األول:
 نشأته. املطلب الثاين:

 شيوخه. املطلب الثالث:
 تالميذه. املطلب الرابع:

 ومذهبه الفقهي. عقيدته املطلب اخلامس:
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. املطلب السادس:
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 آاثره العلمية. املطلب السابع:
 .وفاته املطلب الثامن:
 .التعريف ابلكتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد( املبحث الثاين:

 مطالب: وفيه مخسة
 حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل مؤلفه. :املطلب األول
 : وصف النسخ اخلطية مع إرفاق َّناذج منها.املطلب الثاين

 منهج املؤلف ِف الكتاب. :املطلب الثالث
 : أَهية الكتاب العلمية ومكانته بني شروح اإلرشاد.املطلب الرابع

 .موارد الكتاب ومصطلحاته املطلب اخلامس:

 .:التحقيقالقسم الثاني

  ق.ويشتمل على نص الكتاب احملقا 
 . ابب ِف احلجرهناية  -إىل– فصل ِف اخليارويبدأ من قول املؤلف: 

 الفهارس:

 حسب ورودها ِف املصحف الشريف. فهرس اآلايت القرآنية مرتب (1
 حسب احلروف اهلجائية. فهرس األحاديث مرتب (2
 فهرس اآلاثر مرتبة حسب احلروف اهلجائية. (3
 فهرس األعالم. (4
 فهرس املصطلحات. (5
 والبلدان.فهرس األماكن  (6
 فهرس املصادر واملراجع. (7
 فهرس املوضوعات. (8
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 :منهج التحقيق

 يلي: وفق ما كان منهجي ِف التحقيق
النص املخطوط وكتابته حسب القواعد اإلمالئية بعد اختيار نسخة مكتبة  تُ سخنَ  -1  

 األحقاف ِبضرموت كأصل.
وإثبات الفروق الواقعة  ،اليت وقفت عليها األخرى بني نسخة األصل والنسخ تُ قابل -2  

 والتنبيه عليها ِف احلاشية. ،النسخبني 
إذا وقع تصحيف أو سقط أو طمس ِف نسخة األصل؛ فإين أثبت الصواب ِف املنت  -3  

 وأجعله بني معقوفتني ]....[ مع اإلشارة إليه ِف احلاشية.
منت اإلرشاد عن الشرح بوضع املنت بني قوسني )......( وخبط أكرب من نص  ميازتُ  -4  

 الشرح.
مث أسجل رقم  ،بداية كل وجه من وجهي لوحة املخطوط من نسخة األصل تُ دحدا  -5  

اللوحة وأشري إىل الوجه األول ِبرف )أ( وإىل الوجه الثاين ِبرف )ب( بني معقوفتني 
نسخة األصل فأقوم بوضع خط مائل عند هناية  وأما ما عدا  ،]..../أ[ ].../ب[

 .كل وجه مث أشري إىل ذلك ِف احلاشية
 وذلك لتسهيل قراءة نص الكتاب وفهمه فهماً صحيحاً. ،بعالمات الرتقيم اعتنيت -6  
اآلايت القرآنية ِف احلاشية إىل مواضعها من املصحف بذكر اسم السورة ورقم  تُ عزوْ  -7  

متييزًا هلا عن غريها مع كتابتها ابلرسم  ژ...ژرين مزها  اآلية ووضعها بني قوسني
 العثماين.

فإن كان ِف الصحيحني اكتفيت هبما  ،األحاديث النبوية من دوواين السنة خرجتُ  -8  
 وإال فأعزوه إىل ما وقفت عليه من مصادر مع بيان درجته صحة وضعفاً.

 الكتاب. ن سائر نصا متييزاً هلا ع».....« األحاديث بني قوسني  تُ وضع -9  
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 اآلاثر الوارد ذكرها ِف النص احملقق. تعزو  -10  
 األعالم الوارد ذكرهم ِف النص احملقق. تُ ترمج -11  
والتعريف ابملصطلحات العلمية الواردة ِف الكتاب  ،الكلمات الغريبة تُ شرح -12  

 وتوثيقها من املصادر األصلية املعتربة.
والنقول الواردة ِف الكتاب وذلك ابلرجوع إىل كتبهم أو عن توثيق أقوال العلماء  -13  

 طريق الكتب األخرى اليت هتتم ابلنقل عنهم.
 ابألماكن والبلدان الوارد ذكرها ِف النص احملقق. تُ فعرا  -14  
 الفهارس العلمية كما هو موضح ِف اخلطة. تُ وضع -15  

 

۞۞۞۞۞۞ 
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 :وصف نسخ املخطوط

 نسخ: أربععدد النسخ 

 النسخة األوىل:

 مصدر املخطوط: مكتبة األحقاف ِبضرموت.
 .2019عدد أوراقه: 

 .17عدد األسطر: 
 .10متوسط عدد الكلمات ِف السطر: 

 ه .1058اتريخ النسخ: 
 عبيد.  حممد أمحد اب اسم الناسخ:

 يقع الكتاب ِف ستة جملدات:
الكت          اب وينته          ي بفص          ل ِف الس          جدات وع          دد أوراق          ه يب          دأ م          ن أول : األول

 .( ورقة318)
( 282: يب    دأ م    ن فص    ل ِف الس    جدات وينته    ي بنهاي    ة ابب اْلن    ائز وع    دد أوراق    ه )الثاااااين

 ورقة.
( 229: يب       دأ م       ن ابب الزك       اة وينته       ي بنهاي       ة ابب احل       ج وع       دد أوراق       ه )الثالاااااااث

 ورقة.
( 464وع      دد أوراق      ه ) الغص      ب: يب      دأ م      ن ابب البي      ع وينته      ي بنهاي      ة ابب الرابااااااع

 .ورقة
( 433ابب النك      اح وينته       ي بنهاي       ة ابب الط      الق وع       دد أوراق       ه ) يب       دأ م       ن :اخلااااااامس

 .ورقة
وع        دد  : يب        دأ م        ن فص        ل ِف الرجع        ة وينته        ي بنهاي        ة ابب اْلن        اايتالسااااااااادس  
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 ( ورقة.293أوراقه )
 (احلجرهناية ابب يف ( إىل هناية )فصل اخليارمن بداية )القسم املراد حتقيقه: 

 من نسخة األحقاف.ة لوح 254عدد لوحات القسم املراد حتقيقه: 
 .سطراً  17عدد األسطر: 

 كلمات.  10 متوسط عدد الكلمات ِف السطر:
اخرتت هذه النسخة أصاًل ألهنا أكمل النسخ وأقلها سقطًا إضافة إىل وضوح  وقد  

 خطها وسالمتها من الطمس. 

 

 :انيةالنسخة الث

 دار الكتب املصرية ابلقاهرة.مصدر املخطوط: 
 [ فقه شافعي.1474]  رقمه:

 .906عدد أوراقه: 
 .29عدد األسطر: 

 .14متوسط عدد الكلمات ِف السطر: 
 ه .1281اتريخ النسخ: 

 اسم الناسخ: حممد بن حسن بن سليمان.
 يقع الكتاب ِف جملدين:

 ( ورقة.531أوراقه )وينتهي بنهاية كتاب احلج وعدد ، : يبدأ من أول الكتاباألول
( 375وعدد أوراقه ) : يبدأ من أول كتاب البيوع وينتهي بنهاية فصل ِف اللقيطالثاين  

 ولكن هبا طمس ِف اللوحات العشر األوىل. ،وهي خبط واضح، ورقة
 ( لوحة.111عدد لوحات القسم املراد حتقيقه: )
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 :لثالثةالنسخة ا

 ابملدينة املنورة.العزيز  مصدر املخطوط: مكتبة امللك عبد
 [ فقه شافعي.256]  رقمه:

 .646عدد أوراقه: 
 .33عدد األسطر: 

 .14متوسط عدد الكلمات ِف السطر: 
 ه .962اتريخ النسخ: 

 اسم الناسخ: حممد بن الفقري حممد.
 نسخ. نوع اخلط:

 مصورة عن املكتبة احملمودية ابملدينة املنورة.
 يقع الكتاب ِف جملد واحد:

 ( ورقة.646ل الكتاب وينتهي ِف كتاب احلج وعدد أوراقه )يبدأ من أوا 
 .وليوجد يف هذه النسخة مايتعلق ابلقسم املراد حتقيقه

 

 :رابعةالنسخة ال

وهي مصورة عن املكتبة  ،مصدر املخطوط: مركز مجعة املاجد ابإلمارات العربية املتحدة
 الظاهرية بدمشق.

 .777عدد اللوحات: 
 .33عدد األسطر: 

 .14عدد الكلمات ِف السطر:  متوسط
 اتريخ النسخ: ِل يذكر.
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 جزءان: ويوجد منها
( 325يب      دأ م      ن أول الكت      اب وينته      ي بنهاي      ة كت      اب احل      ج وع      دد أوراق      ه ) :األول

 لوحاً.
( 452يب     دأ م     ن كت     اب اْلن     اايت وينته     ي بب     اب أمه     ات األوالد وع     دد أوراق     ه ) :الراباااااع

 .لوحاً 
 ( لوحة. 72عدد لوحات القسم املراد حتقيقه: )

 

 النسخة اخلامسة:

 وهي جزءان:، وهي من حمفوظات مكتبة األحقاف ِبضرموت
: رقمب، علي بن احلسن احلداد، جمموعة الرابط: اجلزء األول مسج ل ابسم

[463.] 
 .100عدد أوراقه: 

فقد كتب ، وأماا الشرح، واملنت والعناوين كتبت ابملداد األمحر، جياد نوع اخلط: نسخ
 .األسودابملداد 

 .من قتل بنحو عمد..."، ابب ِف اْلناايت، أواله: "وبه ثقيت
فمعناه أناه أمر أابَها  -رضي هللا عنهما-عن احلسن واحلسني  --أخره: "وأماا عقاه 

 بذلك... فيسنا هلا أن تعقا عن ولدها".
  .[178] برقم: ، جمموعة آل حيىياجلزء الثاين مسج ل ابسم: 

 .168عدد أوراقه:  
 وشرًعا: عقد يتضمان إابحة وطء....، وهو لغة: الضما ، أواله: ابب ِف النكاح 
وحسن ، وعونه، مت الربع الثالث ِبمد هللا تعاىل -عفا هللا عنه–وآخره: قال مؤلافه  
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 ومناه.، توفيقه
 ( سطرًا.33): ِف كلا ورقة عدد األسطر

 ( كلمة.20-16عدد الكلمات ِف كل سطر يرتاوح ما بني )
 ( سم.23+32ورقاهتا: ) مقاس

 .وأماا الشرح فكتب ابملداد األسود، واملنت كتب ابملداد األمحر، ي جيادنسخ وخطاها
 وآخره: فصل ِف احلضانة.، يبدأ من ابب النكاح، فقط الكتاب جملد واحد وجد مني

 وليوجد يف هذه النسخة مايتعلق ابلقسم املراد حتقيقه.
نسخ ِف اْلزء الذي أحققه، وهي النسخة األوىل وبذلك تكون املقابلة بني ثالث 

 والثانية والرابعة.

 

۞۞۞۞۞۞ 
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ٌ
 وتقدير

ٌ
 شكر
وعلى ، والصاالة والساالم على سيادان ونبيانا حمماد، احلمد هلل الذي بنعمته تتما الصااحلات

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الداين.، وصحبه، آله
 أماا بعد:

وعلى ما يسار وأعان مبناه ، على إمتام هذا البحث افإينا أمحد هللا تعاىل أوااًل وآخرً 
فهما السند والعون  -حفظهما هللا تعاىل، وابرك ِف عمرَها-أشكر والديا الكرميني و وكرمه، 

 .ءاْلزا، فاللهم أجزَها خري فقد شجعاين على طلب العلم بعد هللا على سلوكي هذا الطريق،
اململكة العربياة -وجديٌر ِف هذا املقام أن أقدام جزيل الشاكر والعرفان لدوليت املباركة  

والبحث ، ِف تطوير التعليم، وجهود جبارة، خدمات جليلة منعلى ما تقدامه  -السعودياة
،  كما أخصا ابلشاكر،  وعزاها واستقرارها، أدام هللا على هذا البلد أْمَنها ورخاَءها، العلمي

وقسم الفقه على إاتحتهم يل الفرصة ملواصلة الداراسات ، كلاية الشريعة ابْلامعة اإلسالمية
فضيلة ، وال يفوتين أن أشكر أستاذي ومشرِف الذي رعاين طالبًا ِف برانمج املاجستري، العليا

؛ ليَما بذل من جهود جباارة ِف متابعة هذا البحث بكري بن حسني حممدالدكتور/ ، شيخنا
وتفضال مشكورًا ، فقد بذل األوقات الثامينة، ه من لدن بدأ حَّت جاء ِف هذه الصاورةوتقومي

فجزاه هللا ، فكان نعم النااصح واملرشد، وملحوظاتٍّ سديدةٍّ ، مأجورًا إببداء توجيهاتٍّ قيامةٍّ 
 وابرك ِف عْلميهي وعَمليهي وذرياتيهي.، عينا خري اْلزاء

على قبوهلما وجتشامهما عناء قراءة  املناقشني، فضيلةكما أتقدام ابلشاكر اْلزيل لصاحِْب ال
، فجزاَها هللا عين خري اْلزاء، لتخرج على أحسن صورة، وإبداء امللحوظات عليها، هذه الرسالة

 وابرك ِف جهودَها.، ونفع بعلمهما
اليت تزودت منها ، املكتبة املركزية ابْلامعة اإلسالميةأشكر اإلخوة القائمني على  كما

 فرتة هذا البحث.خالل 
أسأل هللا تبارك وتعاىل أن ، والشاكر موصوٌل إىل كلا َمْن مدَّ يل يَد العون واملساعدة

، إناه ويلا ذلك والقادر عليه، وأن يتقباله بقبولٍّ حسنٍّ ، جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي
 آله وصحبه أمجعني.نبيانا حممد و  على ماللهوصلاى عواان أن احلمد هلل ربا العاملني، وآخر د
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 :القســم األول

 الدراسة

 :وتشـــمل على فصــــــلني

: )إرشاد ودراسة كتابه، دراسة حياة اإلمام شرف الدين ابن املقرئالفصل األول: 

 .الغاوي يف مسالك احلاوي(

العالمة شهاب الدين ابن حجر اهليتمي وكتابه: )اإلمداد بشرح الفصل الثاني: 

 .اإلرشاد(
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 الفصل األول:

، دراسة حياة اإلمام شرف الدين ابن املقرئ

 .: )إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي(ودراسة كتابه
 :وفيه مبحثان

 : شرف الدين ابن املقرئ.: التعريف مبؤلف املنتاألولاملبحث 

 احلاوي(املبحث الثاني: نبذة عن كتاب: )إرشاد الغاوي يف مسالك 
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 :األولاملبحث 

 اإلمام شرف الدين ابن املقرئ التعريف مبؤلف املنت
 :وفيه سبعة مطالب

 ومولده ووفاته. املطلب األول: امسه ونسبه

 املطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم.
 املطلب الثالث: شيوخه.
 املطلب الرابع: تالميذه.

 املطلب اخلامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.
 املطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

 املطلب السابع: آثاره العلمية
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 :املطلب األول

 ومولده ووفاته امسه ونسبه

 سوف أعرف ابملؤلف رمحه هللا تعاىل من خالل النقاط اآلتية:
 :امسه ونسبه أواًل:

بن  عبدهللاهو اإلمام العاِل املصنف شرف الدين أبو حممد إَساعيل بن أِب بكر بن 
اليماين  (3)الشرجي (2)الشاوري (1)بن علي الشريف الشغدري عطيةإبراهيم بن علي بن 

  .(5) املعروف اببن املقرئ (4)احلسيين

                                 
 الشغدري: هو لقب جده علي األعلى. (1)
 .(1/310عالم للزركلي )األ ،(2/292) انظر: الضوء الالمع للسخاوي     
 الشاوري: نسبه إىل بين شاور قبيلة أصله منها وهي قبيلة ميانية تسكن جبال اليمن شرقي احملالب. (2)

 (.2/292) ء الالمع للسخاويانظر: الضو      
إنباء انظر:  وهي قرية ضربة كانت ِف وادي زبيد. ،اليمن الشرجي: نسبة إىل شرجة من سواحل (3)

 (.3/521حجر )الغمر أببناء العمر البن 
بن العماد الَعكري ال ات الذهبر انظر: شذ احلسيين: نسبة إىل أبيات حسني ابليمن مولده فيها. ((4)

(9/321.) 
إنباء الغمر أببناء العمر البن  ،(4/85انظر: طبقات الشافعية لتقي الدين ابن قاضي شهبة ) ((5)

 لرضي الدين الغزيهبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني  ،(3/521حجر )
 ( بغية الوعاة ِف طبقات اللغويني والنجاة2/292(، الضوء الالمع للسخاوي )162)ص 

 (.9/321بن العماد الَعكري )الشذرات الذهب ِف أخبار من ذهب  ،(1/444) للسيوطي
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 مولده: ثانًيا:
ه ( ِف بلدة 754) ولد شرف الدين املقرئ ِف أواسط القرن الثامن اهلجري سنة:

 البحر األمحر. أبيات حسني ِف منطقة الشرجة من سواحل اليمن على
وقال مشس الدين أبو اخلري السخاوى: ولد إَساعيل ابن املقرئ ِف منتصف مجادى 

إنه رجع عنه وصح له  وقال اْلمال بن اخلياط:، ه ( كما كتبه خبط يده755) األوىل سنة:
 .(1)ه (754أن مولده كان ِف سنة:)

وتبعه على ، ه (765ابن حجر أنه ولد سنة مخس وستني وسبعمائة ) احلافظ وذكر
 لكنه قول مرجوح.، (2)ذلك السيوطي
 وفاته: ثالثًا:

ِف شهر رجب سنة سبع وذلك ، دينة زبيدمب -رمحه هللا- كانت وفاة ابن املقرئ
بعد أن قضى  (1)يوم األحد آخر صفر (4)وقيل: توِف بزبيد، (3)ه (837وثالثني ومثاَّنائة )

 حياته جماهداً ِف خدمة اإلسالم تعلماً وتعليماً وأتليفاً وإفتاء.
                                 

 ، (302(، طبقات صلحاء اليمن للربيهي )ص 2/292الضوء الالمع للسخاوي ) :انظر (1)
 (.1/142)البدر الطالع للشوكاين و 
 (.1/444(، بغية الوعاة للسيوطي )3/521حجر )إنباء الغمر أببناء العمر البن انظر:  (2)
بغية  ،(2/292(، الضوء الالمع للسخاوي )162)ص لرضي الدين الغزي انظر هبجة الناظرين (3)

 (.1/444) ة للسيوطيالوعا
تقع ِف مدينة مشهورة من مدن اليمن،  –: بفتح أوله وكسر اثنيه وسكون الياء، ودال مهملة َزبيد (4)

وهي إحدى مديرايت حمافظة موقع متوسط من سهل هتامة الذي حيتل القسم الغرِب من اليمن، 
حتتل موقعًا متوسطاً و كم ابجتاه اْلنوب الغرِب،   233وتبعد عن العاصمة صنعاء ِبوايل  ،احلديدة

تبعد عن كل بني البحر األمحر الواقع غرب املدينة، وسلسلة اْلبال الواقعة إىل الشرق منها، حيث 
= 
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تدل على سعة علمه ، ِف فنون خمتلفة، وقد خلف ابن املقرئ رمحه هللا ترااًث زاخرًا
 .رمحه هللا رمحة واسعة، وتقدمه ِف مجيع العلوم، وذكائه

 

۞۞۞۞۞۞ 

 
 

  

                                 
 (.2/1441. انظر: املوسوعة اليمنية )كم  25منهما مسافة 

مريى )3/131معجم البلدان لياقوت احلموي ) :انظر       (.1/284(، الروض املعطار للحي
 (.9/322بن العماد الَعكري )ال انظر شذرات الذهب (1)
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 :املطلب الثاني

 وطلبه للعلم، نشأته

سوف أتكلم ِف هذا املطلب عن نشأة الشيخ إَساعيل ابن املقرئ رمحه هللا من خالل 
 النقاط اآلتية:
 نشأته:أواًل: 

نشأ إَساعيل ابن املقرئ وأتدب ِف أبيات حسني ِف منطقة الشرجة من سواحل اليمن 
ه ( 782) مدينة العلم والعلماء ِف عام: انتقل ابن املقرئ إىل زبيدمث ، على البحر األمحر

 وسكنها.
حَّت إن ملوك دولته كانوا على ، ولقد نشأ ابن املقرئ وترعرع ِف وسط ملئ ابلعلماء

 .(1)حظ وافر من العلم واألدب وحب نشر العلم واهتمام ببناء القوة املعرفية
 طلبه للعلم:: ثانيآ

ونظم ، واألدب، املقرئ أوائل العلم عن بعض شيوخ قومه ِف الشرعأخذ إَساعيل ابن 
ه ( ودخل زبيد فاشتغل 782) مث بعد ذلك هاجر إىل األبواب اإلشرافية عام:، القافية

، وقرأ العربية على حممد بن زكراي، شارح التنبيه بطلب الفقه على اإلمام مجال الدين الرميي
وقرأ ِف عدة فنون وبرز ، منقطع القرين ِف علم األدبوكان ، وغريَها، اللطيف الشرجي وعبد

وأقبل عليه ملوك اليمن وصار له حظ عظيم عند ، ِف مجيعها وفاق أهل عصره وذاع صيته
 اخلاص والعام.

وصارت له ، وبرز ِف املنطوق واملفهوم، وأصبح إماما ِف الفقه والعربية واملنطق واألصول

                                 
 (.2/292ع للسخاوي )(، الضوء الالم3/521)إنباء الغمر أببناء العمر البن حجر انظر:  (1)
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بفقهه وذكائه وإبداعاته عند مدرسيه وتالميذه ومعاصريه حَّت عرف ابن املقرئ ، اليد الطوىل
 .(1)من العلماء

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

  

                                 
 (، هبجة الناظرين302(، طبقات صلحاء اليمن للربيهي )ص2/292الضوء الالمع للسخاوي ) (1)

البدر الطالع للشوكاين  ،(1/444بغية الوعاة للسيوطي ) ،(162)ص لرضي الدين الغزي
(1/142). 
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 :املطلب الثالث

 .شيوخه

وِل أجد ِف املصادر اليت ، إَساعيل ابن املقرئ على شيوخ بلدهالشيخ تلمذ وتعلم ت
كذلك ِل أجد ِف املصادر ،  اليمن ِف طلب العلموقفت عليها ما يدل على أنه رحل خارج 

 وهم:، تصرحياً ابملشايخ الذين أخذ عنهم العلم إال عدداً قليالً 
 .(1)هللا بن إبراهيم بن علي بن عطيه الشاوري أبوبكر بن عبدوالده:  -1
 . (2)مجال الدين ابن أِب بكر الرمييالفقيه:  -2
 .(3)حممَّد بن زكرايالعالمة:  -3
 .(4)هللا عبد اللطيف بن أِب بكر بن أمحد بن عمر الشرجي أبو عبد العالمة: -4

                                 
 (، وِل أجد ترمجة لوالده.302انظر طبقات صلحاء اليمن للربيهي )ص (1)
ه( 710ولد سنة ) هللا بن أِب بكر الرميي الشافعي هو االمام مجال الدين حممد بن علي بن عبد  (2)

 ، أخذ عنه ابنوتوىل قضاء األقضية ابليمن ،اشتغل ابلعلم، عارفا ،ه (، كان فقيها792وتوىف سنة )
 .املقرئ الفقه

 وبغية الناسك ِف كيفية املناسك. ،ومن مصنفاته: التفقيه شرح التنبيه    
 ،(9/321بن العماد الَعكري )ال (، شذرات الذهب4/64انظر: طبقات ابن قاضي شهبة )    

 (.2/160العقود اللؤلؤية )
 كالعالمة حممد بن زكراي وعبد))وأخذ العربية عن علماء وقته   قال مشس الدين أبو اخلري السخاوي: (3)

 اللطيف الشرجي وغريَها(( وِل أجد ترمجة حملمد بن زكراي.
 (.1/444(، بغية الوعاة للسيوطي )2/292انظر الضوء الالمع للسخاوي )    

واستقر ِف تدريس النحو ابلصالحية، وتدريس الفقه ابلرمحانية  ،ه (747ولد بقرية الشرجة سنة ) (4)
من مصنفاته: شرح ملحة  ،ه ِف البالد، ورحل إليه الناس من سائر اليمن وغريهاوذاع صيت ،بزبيد

= 
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 .(1)هللا بن حممد الكاهلي عفيف الدين عبد العالمة: -6

 

۞۞۞۞۞۞ 

 
 
 
 

  

                                 
 ه (.803توِف ابلشرجة سنة ) ،اإلعراب، واختصر احملرر ِف النحو

(، البدر الطالع 2/107بغية الوعاة للسيوطي ) ،(4/325انظر: الضوء الالمع للسخاوي )     
 (.1/142للشوكاين )

يكاد  على األئمة مبدينة زبيد، وكانت له معرفة جيدة ِف التنبيه واملهذب، ال تفقه العالمة الكاهلي (1)
واشتغل ابلتدريس والفتوى ِف مدينة إب توِف سنة  ،يوجد له نظري ِف معرفتهما من نظرائه ومشائخه

 .(ه810)
طبقات صلحاء اليمن للربيهي  ،(2/386) (، املنهل الصاِف5/70انظر: الضوء الالمع للسخاوي )    

 (.87)ص



 
32 

 :املطلب الرابع

 تالميذه

 من أبرزهم:، لقد تتلمذ على شرف الدين ابن املقرئ عدد من التالميذ
 .(1)شرف الدين إَساعيل بن إبراهيم البومهالفقيه:  -1
 .(2)الفقيه: مجال الدين بن عمر الفارقي -2
 .(3)الناشريهللا  الفقيه: عفيف الدين عثمان بن عمر بن أِب بكر بن عبد -3
 .(4)الفقيه: مجال الدين حممد بن إبراهيم بن انصر احلسيين -4

                                 
كان من أبرز مشايخ النحو بزبيد مع اهتمامه ابلفقه أيضا، واشتهر وغلب عليه معرفة النحو   (1)

هل زبيد، توِف سنة أوالتصريف ودرس ابلصالحية والرمحانية بزبيد وأفَّت، وخترج على يده مجاعة من 
 ه (.837)

 (.290للربيهي )ص (، طبقات صلحاء اليمن2/289) انظر الضوء الالمع للسخاوي    
وأصبح  ،خذ عن شيخه اَساعيل بن املقرئ االرشاد، والروض، وغريَهاأه (، و 805ولد بزبيد سنة ) (2)

الشرح  ،فتاء والتدريس وصنف كتبا منها: اختصر اْلواهر للقمويلوتصدى لإل ،فقيها، توىل القضاء
 .ه (893توِف سنة ) ،ربع جملداتأعلى املناهج ِف 

 (.39صلحاء اليمن للربيهي )ص تطبقا ،(8/269) انظر: الضوء الالمع للسخاوي    
وصنف كتباً  ،ودرس مبدارس ِف زبيد ،مامة الظاهريةإوىل  ،ه ، وكان فقيها عاملاً 805ولد سنة  (3)

 .ه (848توِف سنة ) ،شرح االرشاد ،منها: اهلداية إىل حتقيق الرواية ِف القراءات
 (.115:طبقات صلحاء اليمن للربيهي )ص ،(5/134) الضوء الالمع للسخاوي :انظر     

والزمه وتفقه عليه حَّت أصبح من أجل  ،قرأ على شرف الدين ابن املقرئ كثريا من مصنفاته (4)
فتاء والتدريس بزبيد وأفاد بعلمه الناس صنف كتااب منها: اختصر القوت تالميذه، وتصدى لإل

 ه (.854واختصر اْلواهر للقمويل توِف سنة ) ،ذرعيلأل
= 



 
33 

 (1)الفقيه: تقي الدين عمر بن حممد بن معيبد األشعري -5
 
 

۞۞۞۞۞۞ 

 
  

                                 
 (.:311(، طبقات صلحاء اليمن للربيهي )ص6/282) انظر: الضوء الالمع للسخاوي     

واجتهد ِف طلب العلم، وخترج على شرف الدين ابن املقرئ، وعكف  ،ه (810ولد بزبيد سنة ) (1)
ات حيتوي على ثالمثائة اعرتاض، صنف كتبا منها: النكيتا اخلفيات على املهم ،على التدريس

 ه (.883) توِف سنة ،واالبريز الغايل على وسيط الغزايل
 (.314(، طبقات صلحاء اليمن للربيهي )ص 6/132) انظر: الضوء الالمع للسخاوي    
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 :املطلب اخلامس

 .ومذهبه الفقهي، عقيدته

 :عقيدتهأواًل: 

على عقيدة أهل السنة  –رمحه هللا  -لقد كان شرف الدين إَساعيل ابن املقرئ 
 يلي: ومما يدل على ذلك ما، واْلماعة

كان شرف الدين املقرئ من   (1)عندما حدثت الفتنة بني أهل السنة وأتباع ابن عرِب
 أبرز من تصدى للرد على هؤالء املبتدعة.

                                 
 ،متكلم ،صوِف ،حكيم ،هو حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن عبد هللا الطائي احلامتي املرسي (1)

وقال ابن العماد نقال عن املناوي: ))وقد تفرق ، ه (560ولد مبرسية سنة ) ،أديب مفسر ،فقيه
توِف  ،فذهبت طائفة اىل أنه زنديق ال صديق ،ِف أمره طرائق قددا اوسلكو  ،الناس ِف شأنه شيعا

 .ه (637سنة )
بن تغري بردي ال(، النجوم الزاهرة 7/332بن العماد الَعكري )ال انظر: شذرات الذهب    

 .(11/40(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )6/339)
 أقوال بعض العلماء ِف ابن عرِب:    
 ".بقدم العاِل، وال حيرام فرحاً  قال العزا بن عب السالم: "هو شيخ سوء، يقول    
وقال احلافظ ابن حجر: "وقد كنت سألت شيخنا سراج الدين البلقيين عن ابن عرِب، فبادر     

ابْلواب: هو كافر"، وقال العالمة البقاعي ِف مقدمة كتابه: تنبيه الغِب إىل تكفري ابن عرِب: 
ل احلق: وبعد: فإين ملا رأيت الناس مضطربني ِف ابن عرِب املنسوب إىل التصوف، املوسوم عند أه"

ابلوحدة، وِل أر من شفى القلب ِف ترمجته وكان كفره ِف كتابه الفصوص أظهر منه ِف غريه، 
أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهرا، حَّت يعلم حاله، فيهجر مقاله، ويعتقد احنالله، وكفره وضالله، 

 ".وأنه إىل اهلاوية مآبه ومآله
= 
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ودمغهم أببلغ ، قال ابن قاضي شهبة: ))وانظر أتباع ابن عرِب فعميت عليهم األبصار
 .(1)وله فيهم غرر القصائد تشري إىل تنزيه الصمد الواحد((، حجة ِف اإلنكار

وله ِف ، وبينه وبني متبعيه معارك، عهوقال الشوكاين: ))وكان ينكر حنلة ابن عرِب وأتبا
 .(2)ذلك رسالتان وقصائد كثرية((

 .(4)قتله للعالمة أمحد بن زيد الشاوي (3)وأنكر أيضا على اإلمام صالح الدين
 :مذهبه الفقهيثانًيا: 

كما علم ذلك من ،  الشافعيلقد كان شرف الدين إَساعيل بن أِب بكر على مذهب اإلمام 
واليت اقتصرت على بيان الراجح من األقوال أو األوجه ِف املذهب ، خالل مصنفاته الفقهية

 .وغريَها )روض الطالب(و، رشاد(ككتاب: )اإل،  الشافعي فحسب

                                 
(، تنبيه الغِب إىل 4/318لسان امليزان البن حجر )(، 16/310انظر: سري أعالم النبالء للذهِب )    

 (. 18تكفري ابن عرِب للبقاعي )ص
 (.2/294الضوء الالمع للسخاوي ) ،(4/85انظر طبقات ابن قاضي شهبة ) (1)
 (.1/144انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (2)
ه (، من أئمة 739ولد سنة ) هو: صالح الدين الناصر لدين هللا حممد بن علي بن حممد بن علي (3)

وقاتل سالطني اليمن، ومتت  ،الزيدية ِف اليمن، ملك صعدة إىل عدن، مث استوىل على صنعاء
 ه (.793ه ( توِف سنة )784البيعة له سنة )

 .(2/225)انظر: البدر الطالع للشوكاين     
كان من رؤساء أهل صعدة وكان ابرزا ِف علوم كثرية، السيما الفقه فقد صار املرجع واملعول عليه   (4)

ِف ذلك، وكان مناوائ للزيدية، كثري االنتقاد ملذهبهم قتله اإلمام صالح الدين حينما أغار على بين 
 ه (.793شاور فقتله ومجاعة من أهله سنة )

 (.1/155) البن حجر الكامنةانظر: الدر      
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ومما يدل على أنه شافعي املذهب ترمجة السخاوي له ِف الضوء الالمع؛ حيث قال: 
 .(1)بكر....الشافعي""...إَساعيل بن أِب 

إَساعيل ابن أِب ، وقال عنه ابن العماد ِف شذرات الذهب: "...شرف الدين أبو حممد
 .(2)بكر بن عبد هللا املقرئ ابن علي بن عطية الشاوري اليمين الشافعي"

 
 

۞۞۞۞۞۞ 

 
  

                                 
 (.2/292) الضوء الالمع للسخاويانظر:  (1)
 (.9/321) شذرات الذهب البن العماد الَعكري (2)
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 :املطلب السادس

 .العلماء عليهوثناء ، مكانته العلمية

 .مكانته العلمية أواًل:

، فعرف بفقهه وذكائه وإبداعاته، لقد كان لشرف الدين ابن املقرئ مكانة علمية متيزه
ومما يدل على هذه ، وتالميذه ومعاصريه من العلماء وامللوكوكانت له مكانة عند مدرسيه 

 املكانة ما يلي:
، (الطالب روضفقد ألف كتاب: )، كتبه اليت ألفها وتلقاها الناس ابلقبول  -1

والشيخ: مشس ، فشرحه الشيخ: زكراي األنصاري، وحظي عند العلماء وطلبة العلم ابلقبول
( والذي حظي كذلك الغاوي ِف مسالك احلاويإرشاد وكذا كتاب: )، الدين الدمياطي

 ابلقبول عند اخلاصة والعامة.
وقال أيضاً: )إنه مهر ِف الفقه ، قال احلافظ ابن حجر: )عاِل البالد اليمنية( -2

 .(1)والعربية واألدب(
وطال ، وفاق أهل عصره، وقال الشوكاين: )وقرأ ِف عدة فنون وبرز ِف مجيعها -3

وأقبل عليه ، وجاء مبا ال يقدر عليه غريه، ِف صناعة النظم والنثر ومهر، واشتهر ذكره، صيته
 وواله امللك األشرف تدريس اجملاهدية، وصار له حظ عظيم عند اخلاص والعام، ملوك اليمن

 .(2)بتعز والنظامية بزبيد(

                                 
 .(3/521)إنباء الغمر أببناء العمر البن حجر انظر:  (1)
 .(1/142انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (2)
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عمل كتابه احلسن الذي ِل يسبق إىل مثاله الدين شرف وذكر السخاوي أن  -4
والتزم أن خترج من أوائله وأواخره وأواسطه علوم غري العلم ، (الواِف فاملسمى:)عنوان الشر 

 .(1)وهو الفقه، الذي وضع الكتاب له
 

 .ثناء العلماء عليه ثانًيا:

لقد أثىن على شرف الدين ابن املقرئ خلق كثري ممن عرفه وعرف مكانته العلمية 
 ومن أولئك:، واالجتماعية

 .(2)ابن حجر: )عاِل البالد اليمنية( افظقال احل -1
 .(3)وأشعر أهل زمانه(، وقال العفيف الناشري: )مدقق وقته ِف العلوم -2
، مشاركا ِف كثري من العلوم، ِبااث مدققا، وقال املوفق اخلزرجي: )إنه كان فقيها حمققا -3

 .(4)مشتغال ابملنثور واملنظوم(
هباء ، والرأي الصائب، ذو الفهم الثاقب، علوي: )هو الفقيه اإلمام العاِلوقال النفيس ال -4

 .(5)نور العلماء علما وعمال(، الفقهاء
، ِف احلسب (6)وقال ابن قاضي شهبة: )وقال يل بعض املتأخرين: شامخ العرنني -5

تصرف للملك األشرف صاحب اليمن ِف األعمال ، ومنقطع القرين ِف علوم األدب

                                 
 (.293-2/292انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (1)
 (.3/521)إنباء الغمر أببناء العمر البن حجر ر: انظ (2)
 (.2/295انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (3)
 (.2/292انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (4)
 (.2/293انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (5)
ومنه: عرنني األنف: وهو جمتمع احلاجبني  ،ن( والعرنني أول كل شيء ،ر ،العرنني: مشتق من )ع (6)

= 
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ودفعهم مبا بلغ حجة ِف ، انظر أتباع ابن عرِب فعميت عليهم األبصار، اْلليلة
 .(1)اإلنكار(

ه (: )وشهد 1089بن العماد املتوِف سنة: )ااحلي بن أمحد  وقال أبو الفالح عبد -6
 .(2) منهم: ابن حجر(، بفضله علماء عصره

 .(3)وبرز ِف مجيعها(، وقال الشوكاين: )وقرأ ِف عدة فنون -7
مرتقيا أعلى ذروة ، ِف اتريخ الربيهي: )كان إماما يضرب به املثل ِف الذكاء وجاء -8

 .(4)مأل بعلمه الصدور والسطور(، وأعظم فضالء العصر، اندرة الدهر، الفضل بال امرتاء

 

۞۞۞۞۞۞ 

 
  

                                 
 .وهو اول األنف، وعرانني القوم ساداهتم واشرافهم

 .(2/597(، املعجم الوسيط )3/282) البن منظور انظر: لسان العرب    
 .(4/85انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (1)
 .(9/322انظر: شذرات الذهب البن العماد الَعكري ) (2)
 .(1/142انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (3)
 .(302انظر: طبقات صلحاء اليمن للربيهي )ص (4)
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 :املطلب السابع

 آثاره العلمية

 عرفها العلماءشرف الدين ابن املقرئ جمموعة من املصنفات القيمة اليت ترك العالمة 
وهي دالة على فضل ، وقد انتشرت ِف البالد اإلسالمية وانتفع الناس هبا، وتلقوها ابلقبول

وقفت عليه منها مرتبة  وسأذكر من هذه املصنفات ما، الشيخ وسبقه ِف مجع من الفنون
 ِبسب حروف املعجم:

 .(1)الناوي ِف إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاويإخالص  -1
 .(2)إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاوي -2

وقد طار ِف ، وهو كتاب نفيس ِف فروع الشافعية، وهو خمتصر من احلاوي الصغري للقزويين
 وشرحه مجاعة منهم ابن املقرئ.، اآلفاق واشتغل به علماء الشافعية ِف األقطار

 .(4)يكون ِف كل بيت منها تورية ابسم النوع البديعي التزم أن، (3)بديعية -3
 .(5)ديوان شعر -4
 .(6)الذريعة إىل نصر الشريعة -5

                                 
طبع ِف اربعة أجزاء من قبل ْلنة إحياء الرتاث االسالمي ابجمللس األعلى للشؤون االسالمية  (1)

 العزيز زلط. جبمهورية مصر العربية. بتحقيق الشيخ: عبد
 م.2013 -ه  1434، 1طبع بدار املنهاج، ط (2)
ه ( بصنعاء. ذكره حمقق طبقات صلحاء اليمن للربيهي. انظر: طبقات صلحاء 1406طبع سنة ) (3)

 (.305اليمن للربيهي )ص
 (.1/143(، البدر الطالع للشوكاين )2/294انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (4)
 .(3/349) ه انظر: اتريخ آداب اللغة العربية1305طبعه ِف اهلند سنة  مت ،مطبوعوهو  انظر: (5)
 .(1/216انظر: هدية العارفني إلَساعيل ابشا ) (6)
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 .الطالبني روضةخمتصر الطالب روض  -6
 .(1)العروض والقواِف -7
 عنوان الشرف الواِف ِف الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقواِف. -8

وهو ، وأواسطه علوم غري العلم الذي وضع الكتاب له التزم فيه أن خترج من أوائله وأواخره
وهو كتاب فريد ِل ينسج ، وقواِف وهو مشتمل مع الفقه على حنو واتريخ وعروض، الفقه

 .(2)وهو دال على ذكاء الشيخ ابن املقرئ، على منواله من قبل
 .(3)وهو شرح على بديعيته، الفريدة اْلامعة للمعاين الرائعة -9

 .(4)التائية ِف التذكريالقصيدة  -10
 .(5)كتاب ِف الرد على الطائفة العربية  -11
 .(6)ما يتفرع عن اخلالف ِف مسألة املاء املشمس -12
 .(7)املدح الرائق واألدب الفائق -13
 .(8)مرتبة الوجود ومنزلة الشهود -14
 .(9)مسائل وفضائل -15

                                 
 (.422انظر: مصادر الفكر االسالمي ِف اليمن )ص -ه  1855سنة  طبع ِف حيدر أابد (1)
 .(1/142للشوكاين )(، البدر الطالع 3/521)إنباء الغمر أببناء العمر البن حجر انظر:  (2)
 .(1/216)ابشا انظر: هدية العارفني إلَساعيل  (3)
  .(1/216انظر: هدية العارفني إلَساعيل ابشا ) (4)
 .(305(، طبقات صلحاء اليمن للربيهي )ص2/295انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (5)
 .(1/143(، البدر الطالع للشوكاين )2/294انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (6)
 .(162)ص لرضي الدين الغزي (، هبجة الناظرين4/85انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ) (7)
 .(1/216انظر: هدية العارفني إلَساعيل ابشا ) (8)
 .(3/521)إنباء الغمر أببناء العمر البن حجر انظر:  (9)
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 :املبحث الثاني

 )إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوي( :نبذة عن كتاب

 :وفيه ستة مطالب

 املطلب األول: أهمية الكتاب.
 املطلب الثاني: مكانته عند العلماء وعند أهل املذهب.

 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب.
 .الرابع: التعريف بأهم شروح اإلرشاداملطلب 

 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف الكتاب.
 املطلب السادس: نبذة عن احلاوي ومؤلفه وشروحه.
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 :املطلب األول

 أهمية الكتاب

يعد من ، )إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاوي( كتاب خمتصر ِف الفقه الشافعي كتاب:
مؤلفه: شرف الدين إَساعيل ابن املقرئ الزبيدي ، أهم املختصرات ِف املذهب الشافعي

قال عنه مؤلفه: )خمتصر حوى ، (1))احلاوي الصغري( للقزويين وهو خمتصر لكتاب:، اليماين
 بطني من املعىن(.، للفظمخيص من ا، وضمناً  املذهب نطقاً 

ِف غاية ، حلو الكالم، رشيق العبارة، وكتاب اإلرشاد كتاب نفيس ِف فروع الشافعية
 .(2)مع كثرة املعاين اإلجياز

)اإلرشاد(  فهذا توضيح لكتاب:، : )وبعد-سعادصاحب اإل– (3)وقال ابن أِب شريف
ألنه حوى ، سواه جمازالذي بلغ ِف اإلجياز ما كاد يتحقق أن هذا الوصف لكل خمتصر 

زاد مع الوضوح نفائس تبهر و ، له الفحول مسائل احلاوي أبقل من نظمه الذي أقرَّ 
 .(4)...(العقول

  

                                 
ه ، من مصنفاته: 584ولد سنة  ،الكرمي بن عبد الغفار القزويين الشافعي الغفار بن عبد هو عبد (1)

. ه (665له اليد الطوىل ِف الفقه واحلساب وحسن االختصار توِف سنة ) ،اللباب ،احلاوي الصغري
 (.2/137طبقات ابن قاضي شهبة ) ،(4/126انظر: مرآة اْلنان لليافعي )

 .(1/143البدر الطالع للشوكاين )انظر:  (2)
ولد سنة  هو حممد بن األمري انصر الدين حممد بن أِب بكر بن علي بن مسعود املري املقدسي (3)

 .من مصنفاته االسعاد بشرح االرشاد ،ه ( ودفن ابلقدس906ه  ابلقدس وتوِف سنة )822
 (.2/244(، البدر الطالع للشوكاين )9/64انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (4)
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 :املطلب الثاني

 مكانته عند العلماء وعند أهل املذهب

، الغاوي ِف مسالك احلاوي( من أهم مراجع الفقه عند الشافعيةيعد كتاب: )إرشاد 
 ولعل من أهم األسباب الدالة على هذه املكانة اليت حظي هبا ما يلي:

 حيث أصبح إماما ِف الفقه.، وعلو منزلته، مكانة املؤلف -1
وهو: ، كون كتاب: )اإلرشاد( اختصارا ألحد أهم كتب املذهب الشافعي  -2

 .)احلاوي الصغري(
حيث تسابقوا على شرحه وكتابة حواشي ، اهتمام فقهاء الشافعية هبذا الكتاب -3

 وتعليقات عليه.
فهذا الكتاب: )اإلرشاد( ، : )وبعد-سعاد صاحب اإل –قال ابن أِب شريف  -4

ألنه حوى ، الذي بلغ ِف اإلجياز ما كاد أن يتحقق أن هذا الوصف لكل خمتصر سواه جماز
وزاد مع الوضوح نفائس ابتهر ، نظمه الذي أقر له الفحول مسائل احلاوي أبقل من

 .(1)..((.العقول
وكان الرجال والنساء حيفظونه ، العناية ِبفظ هذا الكتاب ِف أول الطلب -5

 . (2)احلصاد ويرددونه ِف أعماهلم اليومية وقت
 وشرحه، علماء الشافعية ِف األقطار -أي ابإلرشاد -قال الشوكاين: واشتغل به  -6
 .(3)مجاعة

                                 
 (.2/244(، البدر الطالع للشوكاين )9/64انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (1)
 (.47انظر: مقدمة حتقيق اإلرشاد ) (2)
 (.1/143انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (3)
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 :املطلب الثالث

 منهج املؤلف يف الكتاب 

ِف تبويب الكتاب وترتيبه وفق تبويب أصله: احلاوي  -رمحه هللا-لقد سار املصنف 
 .األوالدفبدأ بكتاب الطهارة مث الصالة حَّت انتهى بكتاب أحكام أمهات ، الصغري للقزويين
مث ، مث فقه األسرة، مث املعامالت، إمجاال ِف املذهب الشافعي يبدأ ابلعبادات والتقسيم

وقد سار ابن املقرئ على هذا التقسيم والرتتيب املعهود ِف ، فقه القضاء واْلناايت واحلدود
 املذهب.

قال ابن املقرئ عن مضمون كتابه الذي هو اختصار لكتاب احلاوي الصغري:)فهذا 
 .بطني من املعىن، مخيص من اللفظ، تصر حوى املذهب نطقاً وضمناخم

وارتقى فيه الرتبة اليت ال ، اختصر فيه )احلاوي( الذي فتح ِف االختصار اباب مغلقا
، وأوضحت من عبارته ما أشكل، وسهلت عويصه فتسهل، وقللت لفظه فتقلل، ترتقى

فصار أقل ، من الوجوه اليت ال تستعملوقطعت خبالف ما قطع به ، وزدت فيه كثرياً مما أَهل
  .(1)وأصح وأظهر(، وأكثر

 

۞۞۞۞۞۞ 
 

  

                                 
 .(75، اإلرشاد )ص(86ص) احلاوي الصغريانظر:  (1)
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 املطلب الرابع:

 التعريف بأهم شروح اإلرشاد

فتسابقوا لكتابة شروح ، لقد اهتم فقهاء الشافعية هبذا الكتاب اهتماما عظيما
 :ومن هؤالء، بل ومنهم من نظمه من ألفه إىل ايئه، عليهوحواشي 
 .(1)ه (889): سنة املتوىف، الشمس حممد بن عبدا ملنعم اْلوجريالعالمة:  -1
 كان حيا ِف سنة:،  العالمة: موسى بن أمحد بن موسى بن أِب بكر الرداد -2

 ِف كتاب َساه: )الكوكب الوقاد شرح اإلرشاد(.، (2)ه  (897)
، (3)(906) املتوىف سنة:، الكمال حممد بن أِب شريف املقدسيالعالمة احملقق:  -3

 ِف كتاب َساه: )اإلسعاد بشرح اإلرشاد(.
، (4)ه (973) املتوىف سنة:، املكيأبو العباس أمحد بن حجر اهليتمي العالمة:  -4

مث اختصره وشرحه شرحا ، وهو مطبوع، شرحه شرحا كبريا َساه: )فتح اْلواد بشرح اإلرشاد(
 خمتصراً ِف كتاب َساه: )اإلمداد ِف شرح اإلرشاد(.

كتاب َساه: )إخالص الناوي ِف إرشاد وشرحه املصنف ابن املقرئ نفسه ِف   -5
 .(5)الغاوي إىل مسالك احلاوي(

                                 
 .(2/201(، البدر الطالع للشوكاين )2/295انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (1)
 .(10/176انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (2)
 .(2/295انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (3)
 .(1/109انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (4)
 العزيز زلط. خ عبدمطبوع بتحقيق الشي (5)
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أمحد بن حممد بن علي بن يوسف بن أمحد الشهاب، أبو العباس ونظمه  -6
 .(1)ه (905 -ه  837) الظاهري األصل، احمللى الشافعي، املعروف اببن املصري

 .(2)ه (889) املتوىف سنة:، حممد بن أِب بكر األشخرونظمه  -7
، وجيه الدين عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن عثمان العموديحاشية للشيخ:  -8

 ه (.967املتوىف سنة: )
 .(3)ه (855املتوىف سنة: )، أِب بكر بن انصر الدين حممد السيوطيتعليق للشيخ:  -9
 

۞۞۞۞۞۞ 

 

  

                                 
 (.2/154انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (1)
 (.2/146انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (2)
 .(1/472الوعاة للسيوطي ) ةانظر: بغي (3)
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 املطلب اخلامس:

 املؤلف يف الكتابمصادر 

كتابه إرشاد الغاوي ِف مسالك احلاوي على   -رمحه هللا-لقد ألَّف ابن املقرئ 
بعيدًا عن ، وأبوجز العبارات كما هو الشأن ِف املتون املختصرة، االختصار الشديد
فلم تكن له مثَّة مصادر ِف كتابه هذا إال ما ذكره ، ذكر األدلة بعيداً عن، االستطراد والنَّقول

 خمتصر فهذا حيث قال: "، ِف مقدمته أنه اختصر احلاوي الصغري لإلمام عبد الغفار القزويين
 الذي احلاوي فيه اختصرت، املعىن من بطني، اللفظ من مخيص، وضمناً  نطقاً  املذهب حوى

 وسهَّلت، فتقلَّل لفظه وقلَّلت، ترتقى ال اليت الرتبة فيه وارتقى، مغلقاً  ابابً  االختصار ِف فتح
 خبالف وقطعت، أَهل مما كثرياً   فيه وزدت، أشكل ما عباراته من وأوضحت، فتسهَّل عويصه

 .(1)وأظهر" وأصح وأكثر أقل فصار، تستعمل ال اليت الوجوه من به قطع ما
 

۞۞۞۞۞۞ 

 
  

                                 
 (.75انظر: مقدمة اإلرشاد )ص (1)



 
49 

 :املطلب السادس

 ومؤلفه وشروحه نبذة عن احلاوي الصغري 

 :نبذة عن احلاوي الصغري -أ
، كتاب: )احلاوي الصغري( لإلمام القزويين من الكتب املعتربة ِف املذهب الشافعي  يعدا 

وهو ، حيث كان خمتصرا ألهم كتب املذهب، بل من أَهها وأجلها وأنفسها وأنفعها وأمجعها
 الشرح الكبري لإلمام الرافعي.

 .لذلك اعتىن به العلماء وطلبة العلم حفظاً ودراسة وشرحاً ونظماً 
: )ِل يكن ِف املذهب مصنف أوجز وال -رمحه هللا  –الدين ابن املقرئ قال شرف 

وال ، فإنه كتاب ال ينكر فضله، –رمحه هللا  –أعجز من احلاوي لإلمام عبدالغفار القزويين 
 .(1)خيتلف اثنان ِف أنه ما صنف قبله مثله(

املتوىف سنة: ، مصطفى بن عبدهللا القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفةوذكر 
حمرر ، بسيط املعاين، ه ( أهنم قالوا عن احلاوي الصغري: )هو كتاب وجيز اللفظ1067)

 .(2)جيد التفصيل والتبويب(، حسن التأليف والرتتيب، مهذب املباين، املقاصد
 :الصغرينبذة عن مؤلف احلاوي  -ب 

الكرمي القزويين  الغفار بن عبد جنم الدين عبدهو الفقيه اإلمام العالمة البارع اجمليد 
، فكان أبوه فقيهاً ، نشأ وترعرع ِف بيت علم، أحد األئمة األعالم وفقهاء االسالم، الشافعي

 .فأخذ العلم وتتلمذ على علماء عصره

                                 
 .(1/12انظر: اخالص الناوي ) (1)
 .(626 /1انظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ) (2)
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له اليد الطوىل ِف الفقه واحلساب وحسن ، قال السبكي: )كان أحد األئمة األعالم
 االختصار(.

 له نور يكتب عليه. يضيءوقيل: إنه كان إذا كتب ِف الليل 
 أحد وال قاربه. وقال اليافعي: سلك ِف حاويه مسلكاً ِل يلحقه

 والعجاب.، واللباب، وقال ابن شهبة: هو صاحب احلاوي الصغري
 .(1)ه (665سنة: ) –رمحه هللا –توِف 

 :شروح احلاوي الصغري -ج 
، لقد اعتىن فقهاء الشافعية هبذا الكتاب ما بني شارح له وخمتصر وانظم وغري ذلك

 ما يلي:ومن تلك 
 الشروح: •

املتوىف سنة: ، حممد بن علي بن مالك اإلربلي الشافعيشروح للشيخ:  -1
 .(2)ه (686)

، ه (706املتوىف سنة: )، ضياء الدين عبدالعزيز بن حممد الطوسيشرح للشيخ:  -2
 .(3)وكتابه: )مصباح احلاوي ومفتاح الفتاوي(

 .(4)ه (715املتوىف سنة: )، حسن بن حممد احلسيين اإلسرتاابذيشرح للشيخ:  -3
 .(1)ه (738املتوىف سنة: )، عثمان بن عبد امللك الكردي املصريشرح للشيخ:  -4

                                 
 .(8/277(، طبقات الشافعية الكربى )4/126انظر: مرآة اْلنان لليافعي ) (1)
 .(11/38(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )1/626انظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ) (2)
 .(1/626انظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ) (3)
 .(1/626(، كشف الظنون حلاجي خليفة )4/126) لليافعي انظر: مرآة اْلنان (4)



 
51 

 .(2)ه (766املتوىف سنة: )، قطب الدين حممد بن حممود الرازيشرح للشيخ:  -5
املتوىف سنة: ، عالء الدين حيي بن عبد اللطيف الطاوسي القزويينشرح للشيخ:  -6

 .(3)ه ( 775)
 املختصرات: •

 .(4)ه (783املتوىف سنة: )، لشهاب الدين أمحد بن محدان األذرعيخمتصر  -1
وكتابه: ، ه (837املتوىف سنة: )، بكر املقرئلشرف الدين إَساعيل بن أِب خمتصر  -2

 .(5))اإلرشاد(
 النظم: •

 .(6)ه (732املتوىف سنة: )، للمؤيد إَساعيل بن علي األيوِبنظم  -1
 .ه (789املتوىف سنة: )، (7)احلسيين بن علي بن أِب بكر املوصليلعلي بن نظم  -2

 

۞۞۞۞۞۞ 

                                 
 .(6/261(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )1/626انظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ) (1)
 .(1/626انظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ) (2)
 .(1/626انظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ) (3)
 .(1/115(، هدية العارفني إلَساعيل ابشا )1/626انظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ) (4)
 .(2/293انظر: الضوء الالمع للسخاوي ) (5)
 .(8/173شذرات الذهب البن العماد الَعكري ) ،(1/626انظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ) (6)
(، هدية العارفني 1/242(، البدر الطالع للشوكاين )4/50) البن حجر انظر: الدرر الكامنة (7)

 (.720إلَساعيل ابشا )/
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 :الفصل الثاني

العالمة شهاب الدين ابن حجر اهليتمي 

 )اإلمداد بشرح اإلرشاد( :وكتابه
 ن:وفيه مبحثا

 .–ابن حجر اهليتمي -املبحث األول: ترمجة الشارح 

 التعريف بكتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد املبحث الثاني:
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 :املبحث األول

 -ابن حجر اهليتمي-ترمجة الشارح 
 :وفيه مثانية مطالب

 ومولده. املطلب األول: امسه ونسبه

 : نشأته.املطلب الثاني

 : شيوخه.املطلب الثالث

 : تالميذه.املطلب الرابع

 ومذهبه الفقهي.، : عقيدتهاملطلب اخلامس

 وثناء العلماء عليه.، : مكانته العلميةاملطلب السادس

 : آثاره العلمية.املطلب السابع

 املطلب الثامن: وفاته
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 :املطلب األول

 .ومولده امسه ونسبه

 ينتظم بيان هذا املطلب ِف النقاط اآلتية:

امسه ونسبه أواًل:
(1)

. 
بن حممد بن حممد بن علي بن  (2)هو اإلمام احلافظ شهاب الدين أبو العباس أمحد

 .(6)الشافعي، األنصاري، (5)السعدي، (4)اهليتمي، (3)حجر
 ثانًيا: مولده.

                                 
(، 10/541(، شذرات الذهب البن العماد الَعكري )258انظر: النور السافر للعيدروس )ص (1)

(، معجم املؤلفني لعمر 1/146( هدية العارفني إلَساعيل ابشا )1/109البدر الطالع للشوكاين )
 .(2/152رضا كحالة )

الدين بن علي نور هو أمحد بن حممد بدر الدين بن حممد مشس  املقدمة فقال ذكر الفاكهي ِف (2)
 (.1/3) الدين بن حجر". انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكربى

 ،اشتهر بذلك نسبة اىل أحد أجداده، كان مالزما للصمت، ال يتكلم اال عن ضرورة أو حاجة (3)
 (.262(، النورالسافر للعيدروس )ص1/3انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكربى ) فشبهوه ابحلجر.

 م من اقليم الغربية مبصر.تنسبة اىل حملة أِب اهلي (4)
(، معجم املؤلفني 1/337(، فهرس الفهارس للكتاين )262انظر: النور السافر للعيدروس )ص     

 .(2/152لعمر رضا كحالة )
 نسبة اىل سعد إبقليم الشرقية من اقليم مصر. (5)

  .(262انظر: النور السافر للعيدروس )ص     
 نسبة اىل املذهب الذي كان عليه. (6)

(، شذرات الذهب البن العماد الَعكري 3/102انظر: الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي )     
(10/542.) 
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 .(1)ولد شهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي سنة تسع وتسعمائة للهجرة
 .(2)تسع ومثاَّنائة للهجرة وقيل: ولد سنة

 .(3)وقيل: ولد سنة إحدى عشرة وتسعمائة للهجرة
ألن تلميذه السيفي ذكر أنه وجد خبطه أنه ولد ِف ، ه (909والراجح: أنه سنة: )
 .(4)أواخر سنة تسع وتسعمائة

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

  

                                 
 .(1/109(، البدر الطالع للشوكاين )259انظر: النور السافر للعيدروس )ص (1)
 .(1/146اعيل ابشا )(، هدية العارفني إلَس1/337انظر: فهرس الفهارس للكتاين ) (2)
 .(3/102. انظر: الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي )(3)
 .(19)ص للسخاوي . انظر: جواهر الدرر(4)
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 :املطلب الثاني

 نشأته

فكفله اإلمامان: ، ايتيمً  رمحه هللاشهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي الشيخ نشأ 
الشمس نقله مث ، فحفظ القرآن، ومشس الشناوي، مائلمشس الدين بن أِب احل، العارف ابهلل

فسلمه إىل رجل ، إىل اْلامع األزهر الرابعة عشرةالشناوي من بلده حملة أِب اهليتم وهو ِف 
وأِب ، والرملي، عمارة املصريوقرأ على الشيخ: ، املختصراتفحفظ ، تهصاحل من تالمذ

مام والشيخ اإل، القاضي زكراي الشافعيومن مشاخيه الذين أخذ عنهم: ، ن البكريساحل
 وغريهم.، والطبالوي، والشمس السمهودي، احلق السنباطي املعمر الزيين عبد

برع ِف علوم كثرية: من و ، وقد أذن له بعضهم ابإلفتاء والتدريس وعمره دون العشرين
والنحو ، واحلساب، والفرائض، وأصول الفقه وفروعه، وعلم الكالم، واحلديث، التفسري

 ومن حمفوظاته ِف الفقه: املنهاج للنووي.، والصرف
مث عاد إىل ، وقدم إىل مكة آخر سنة ثالث وثالثني فحج وجاور هبا ِف السنة اليت تليها

مث حج سنة أربعني وجاور من ذلك ، سنة سبع وثالثنيمث حج بعياله ِف آخر ، (1)مصر
  .(2)-رمحه هللا- هبا وأقام هبا يؤلف ويفيت ويدرس إىل أن توِف، الوقت مبكة

                                 
َسايت مصر مبصر بن مصرامي بن حام بن نوح، عليه الساالم، وهي من فتوح عمرو بن  :ميْصرُ  (1)

، يفصلها عن جزيرة العرب البحر األمحر، وحيدها مشاال البحر العاص ِف أايم عمر بن اخلطاب
 (.137 /5معجم البلدان )األبيض املتوسط. انظر: 

(، الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي 260-259انظر: النور السافر للعيدروس )ص (2)
(، البدر الطالع للشوكاين 10/542(، شذرات الذهب البن العماد الَعكري )3/102)
(1/109.) 
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 :املطلب الثالث

 شيوخه 

االشتغال والزم ، ِف حتصيل العلم جمتهًدا، تنقل الشيخ ابن حجر رمحه هللا ِف البلدان
مث وهو ِف سن الرابعة عشر نقله شيخه الشناوي إىل ، فبدأ ِبفظ القرآن، به ِف سن مبكرة

وتنقل ِف العلم من ، حيث كان أكابر العلماء، وحضر دروس العلماء ابألزهر، اْلامع األزهر
ولذا حناول ذكر ، وقد تتلمذ على مشايخ كثريين، مرحلة إىل مرحلة حَّت برع ِف شَّت العلوم

 عض من أخذ عنهم ِف شيوخه:ب
زين الدين احلافظ زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي شيخ اإلسالم قاضي القضاة  -1

 . (1)األنصاري
 . (2)الشافعياحلق السنباطي القاهري  عبد احلق بن حممد بن عبدالعالمة:  -2

                                 
، ونشأ هبا، مث " حفظ القرآن "، و " عمدة االحكام مبصر ه ( بسنيكة من الشرقية826ولد سنة ) (1)

، والشموس والوفائي يالسبك ف" وبعض " خمتصرات التربيزى " وكان ممن أخذ عنه القااييت، والشر 
ن ه ( وم886واحلجازي، ووىل تدريس عدة مدارس، إىل أن رقى إىل منصب قاضي القضاة )

 ه (.925رر البهية " و " أسىن املطالب توِف سنة )غتصانيفه، " ال
شذرات  112-111ص(، النور السافر للعيدروس 3/234انظر: الضوء الالمع للسخاوي )    

 .(ومابعدها10/186الذهب البن العماد الَعكري )
" توىل االفتاء  ، ونشأ هبا، وحفظ القرآن و" املنهاج الفرعيمبصر ه ( بسنباط842ولد سنة ) (2)

 .ه (931والتدريس توِف سنة )
 ،(222 /1الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي ) ،(141انظر: النور السافر للعيدروس )ص     

 .(10/248شذرات الذهب البن العماد الَعكري )
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 .(1)عالء الدين أبو احلسن علي بن جالل الدين حممد البكري الصديقي -3
 .(2)مائلاملصري الشهري اببن أِب اْل مشس الدين حممد السوي -4
 .(3)انصر الدين حممد بن ساِل الطبالوي الشافعي -5

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

  

                                 
إمام حمدث، أخذ الفقه، والعلوم عن القاضي زكراي، والربهان بن أِب شريف وغريَها، وتبحر ِف  (1)

علوم الشريعة، من فقه، وتفسري، وحديث، من مصنفاته " شرح املنهاج " و " شرح الروض" و " 
(، البدر 2/192الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي ) :( انظر952شرح العباب " توِف سنة )

 (.745-1/744(، هدية العارفني إلَساعيل ابشا )1/109لع للشوكاين )الطا
كان أحد الرجال املشهورين ابهلمة، والعبادة، كان طودا عظيماً ِف الوالية، وملجأ ومالذ للطالب،   (2)

 ه (.932أخذ عنه خلق فالشناوي، واحلريري، والعدل، توِف سنة )
( شذرات 1/29الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي ) ،(259)صللعيدروس النور السافر  :انظر     

  .(10/259الذهب البن العماد الَعكري )
  ،والسيوطي وغريهم ،والديلمي ،نصاريأحد العلماء األفراد مبصر، أخذ العلم عن الشيخ زكراي األ (3)

له شرحان على  ،وغري ذلك ،واحلديث ،والنحو ،والفقه ،والقراءات ،كان من املتبحرين ِف التفسري
 ه (.966ِف سنة )و ت، البهجة الوردية

(، شذرات الذهب البن العماد الَعكري 2/32انظر: الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي )    
 (.2/247(، هدية العارفني إلَساعيل ابشا )10/506)



 
59 

 :املطلب الرابع

 تالميذه

كان لنبوغ الشيخ ابن حجر اهليتمي ِف حتصيل العلم أثر كبري ِف كثرة تالميذه، إذ 
وكذا انتقاله إىل مكة، وجماورته هبا،  ،صدره شيوخه للتدريس واإلفتاء وهو ِف سن صغري

 ومن هؤالء: وانقطاعه فيها للدرس والتأليف، فانكب عليه الطالب من كل حدب وصوب،
 .(1)عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن عثمان العمودي الشافعي -1
 .(2)بن أمحد بن علي الفاكهيالقادر  عبد -2

 .(3)حممد بن أمحد بن علي الفاكهي املكي -3

                                 
ريَها، وتفقه بن حجر اهليتمي، والشيخ أِب احلسن البكري وغاأخذ العلم عن احلافظ شهاب الدين  (1)

وبرع وكان إماماً، وليا، قدوة، حجة من األولياء والصاحلني واملشايخ العارفني، كثري العبادة 
ه ( انظر: النور 960رشاد" و "النور املذرور" توِف سنة )من تصانيفه: "حاشية على اإل، واالجتهاد

معجم املؤلفني  (،10/509(، شذرات الذهب البن العماد الَعكري )239السافر للعيدروس )ص
 (.5/160لعمر رضا كحالة )

 نه (، وكان إماما، عاملا، وله تصانيف كثرية ال حتصى منها شرحا920ولد ِف ربيع األول عام ) (2)
(، شذرات 316ه (. انظر النور السافر للعيدروس )982على " البداية " للغزايل توِف سنة )

 .(1/360الع للشوكاين )(، البدر الط10/582الذهب البن العماد الَعكري )
ومن شيوخه:  ،نن ِف العلومفوت ،الربعة فكانت له اليد الطوىله ( وقرأ ِف املذاهب ا923ولد سنة ) (3)

يكثر  ،وزبيد ،وحضرموت ،وابن حجر اهليتمي ِف آخرين من أهل مكة ،الشيخ أبو احلسن البكري
وله  "وحفظ "االربعني النووية" و"العقائد النسفية ،عددهم ِبيث يزيدون على التسعني وأجازوه

ه (. انظر: النور السافر للعيدروس )ص 992توِف سنة )، مصنفات منها شرح " خمتصر األنوار"
 (.6/7(، األعالم للزركلي )10/627(، شذرات الذهب البن العماد الَعكري )363
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 .(1)حممد طاهر اهلندي امللقب مبلك احملدثني -4
 .(2)حممد بن أِب بكر األشخرمجال الدين  -5

 وغريهم كثري.

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

  

                                 
طلب العلم حنو مخس عشرة سنة،  ه ( وحفظ القرآن قبل أن يبلغ احلنث، وجد913ولد سنة ) (1)

وبرع ِف فنون عديدة، وملا حج أخذ عن أِب احلسن البكري، وابن حجر اهليتمي، والشيخ 
العيدروس، وغريهم، وكان عاملا، عامال، متبحرا، وله مصنفات منها " جممع ِبار األنوار ِف غرائب 

املبتدعة من فرقيت الرافضة  يديه ( استشهد على 986التنزيل ولطائف األخبار " وِف سنة )
شذرات الذهب البن العماد الَعكري  323صواملهدوية. انظر: النور السافر للعيدروس 

 (.6/172األعالم للزركلي ) ،(10/601)
وبرع ِف  ،ه ( وخترج أببيه، وقرأ على مجاعة من اْللة، وحصل له من اْلميع االجازة945ولد سنة ) (2)

م، ومفيت االانم، وله مصنفات منها: " منظومة االرشاد "و" شرح العلوم حَّت صار شيخ االسال
(، شذرات الذهب البن 349ه (. انظر: النور السافر للعيدروس )ص 991الشذور " توِف سنة )

 (.6/59األعالم للزركلي ) ،(623 /10العماد الَعكري )
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 :املطلب اخلامس

 .ومذهبه الفقهي، عقيدته

 :عقيدته :أواًل

إن املطلع على الفرتة اليت نشأ فيها الشيخ ابن حجر اهليتمي يعلم أهنا فرتة سيطر فيها 
املذهب األشعري على كثري من بلدان املسلمني، وأخذ كثري من املنتسبني للعلم عقائدهم 

ألفوه، فال جتد من أسالفهم دون متحيص، وأصاب كثري من الفقهاء اْلمود والثبات على 
أو ماتريداًي، وهم مع ذلك مغرقون ِف التصوف، غالون ِف إدعاء الزهد،  (1)فقيًها إال أشعرايً 

ونسج على منوال متأخري  ،والوالية الكاذبة، وقد نشأ ابن حجر رمحه هللا ِف هذا الوضع
املخالفات ، ولذا فقد ظهر ِف مؤلفاته بعض املخالفات العقدية، ومن تلك (2)األشاعرة

 اآليت:
وال فرق بني ذكر التوسل واالستغاثة والتشفع ، قوله جبواز التوسل ابلنِب  -

 .(3)وكذا األولياء، أو بغريه من األنبياء والتوجه به 
خصوصًا شيخ اإلسالم ابن ، تشنيعه على علماء أهل السنة املخالفني له ِف آرائه -

ا لفظه: البن تيمية اعرتاض على فقد سئل ابن حجر مب، تيمية وتلميذه ابن القيم

                                 
الذي كان معتزليا، مث انتقل األشاعرة: طائفة من أهل الكالم، ينتسبون إىل أِب احلسن األشعري  (1)

إىل مذهب ابن كالاب مثا عاد إىل مذهب السلف، وعقيدة األشاعرة هي: أهنم ينفون علوا الذات، 
 وقوهلم ِف اإلميان: هو التصديق ابْلنان، وأما القول ابللسان فهي فروعه.

 (.101-1/100) لشهرستاينل انظر: امللل والنحل     
 .(54انظر: آراء ابن حجر االعتقادية )ص (2)
 .(499انظر: حاشية االيضاح )ص (3)
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متأخري الصوفية؟ فأجاب بقوله: ابن تيمية عبد خذله هللا وأضله وأعماه وأصمه 
بل يرمى ِف كل ، واحلاصل أن ال يقام لكالمه وزن -إىل أن قال:-.. .وأذله
عامله هللا ، هل غالجا، ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال ومضل، (2)وحزن (1)وعر

 .(3)مثل طريقته وعقيدته وفعلهوأجاران من ، بعدله
قوله: )املراد أبصحاب البدع: من كان على خالف ما عليه أهل السنة   -

وأِب منصور املاتريدي ، أتباع الشيخ أِب احلسن األشعري واملراد هبم:، واْلماعة
 .(4)إمامي أهل السنة(

وغريَها  ةقيم اْلوزيِف كتب ابن تيمية وتلميذه ابن  قوله: )وإايك أن تصغي إىل ما  -
وجعل على بصره ، وختم على َسعه وقلبه، وأضله هللا على علم، ممن اختذ إهله هواه

 .(5)من يهديه من بعد هللا(، غشاوة
 :مذهبه الفقهي :ثانيًا

، من كبار فقهاء الشافعية املتأخرين -رمحه هللا-لقد كان شهاب الدين ابن حجر 
 . (6)يدل على ذلك الكتب اليت ترمجت سريته

  .(7)كذلك إن مصنفاته الفقهية حمصورة ِف الفقه الشافعي

                                 
 (665 /2املصباح املنري ) . ومعىنالصعب وزانً  :الوعر (1)
 (134 /1املصباح املنري ) .ما غلظ من األرض وهو خالف السهل واْلمع حزون :نزْ احلَ  (2)
  .(84-83احلديثية )ص  ىانظر: الفتاو  (3)
 .(200احلديثية )ص ىانظر: الفتاو  (4)
 (.144احلديثية )ص  ىانظر: الفتاو  (5)
 .(10/542(، شذرات الذهب البن العماد الَعكري )3/102لغزي )لانظر: الكواكب السائرة  (6)
 (.2/152(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )1/109انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (7)
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 املطلب السادس:

 وثناء العلماء عليه، مكانته العلمية

 :أواًل: مكانته العلمية

، مكانة عالية ومنزلة رفيعة -رمحه هللا-انل الفقيه شهاب الدين ابن حجر اهليتمي 
وأذن له بعض مشاخيه ابإلفتاء ، وقد ذاع صيته، وهو من أعيان متأخري الشافعية بال ريب

وأصول الفقه ، واحلديث، وبرع ِف علوم كثرية: من التفسري، والتدريس وعمره دون العشرين
 وغريه.، واملنهاج للنووي، ومن حمفوظاته: املختصرات، وغري ذلك، والفرائض، وفروعه

 :ثانيًا: ثناء العلماء عليه

فأثنوا على ، الكثري ممن عاصروه -رمحه هللا-لقد أثىن على شهاب الدين ابن حجر 
 ومن هؤالء:، وفضلهعلمه 

احلي ابن العماد: )وابْلملة فقد كان شيخ اإلسالم خامتة العلماء  قال عبد -1
 .(1) األعالم.
، وأستاذ املؤرخني، حافظ العصر، وقال ابن قاضي شهبة: )الشيخ اإلمام العالمة -2

 .(2)قاضي القضاة(
واثلث ، القطرواثين ، وقال حميي الدين عبد القادر العيدروس: )واحد العصر -3

 .(3)الشمس والبدر(
وصنف التصانيف ، خصوصًا فقه الشافعي، وقال الشوكاين: )وبرع ِف مجيع العلوم -4
  .(4)احلسنة(

                                 
 .(543 /10انظر: شذرات الذهب البن العماد الَعكري ) (1)
 .(4/115انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (2)
 .(259انظر: النور السافر للعيدروس )ص  (3)
 .(1/109انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (4)
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 املطلب السابع:

 آثاره العلمية

املصنَّفات الكثرية البن كان لتلك النشأة والتحصيل املبكر األثر الكبري ِف ظهور 
إضافة أنه أذن له أكابر مشاخيه ابإلفتاء والتدريس والتَّصنيف ِف سن ، -رمحه هللا-حجر 
أن له أثر من  (1)وقد ذكر الفاكهي، فصنَّف التَّصانيف الكثرية ِف فنون متعددة، مبكرة

من مائة وقد ذكر بعض الباحثني أكثر ، بل أن مؤلفاته تزيد على ذلك، مخسني مؤلفاً 
 . (2)فهو من املكثرين ِف التَّصنيف، مؤَّلف

. ومن (3)قال عنه العيدروس: "مصنفاته ِف العصر آية يعجز اإلتيان مبثلها املعاصرون" 
 هذه املصنفات:

 .(4)وسيأيت الكالم عنه، وهو الكتاب املعين ابلتحقيق، اإلمداد بشرح اإلرشاد-1
ويسمى ، هو شرح اإلرشاد البن املقرىءو ، وهو مطبوع، فتح اْلواد شرح اإلرشاد-2

 وهو شرح خمتصر من شرحه الكبري املعروف ابإلمداد.، ابلشرح الصغري

                                 
 (.1/11الفقهية ) يانظر: مقدمة الفتاو  (1)
(، ونفائس الدرر 22)ص للسخاوي (، وجواهر الدرر1/11الفقهية ) يانظر: مقدمة الفتاو  (2)

(، وشذرات الذهب البن العماد الَعكري 3/112أ(، والكواكب السائرة لنجم الدين الغزي )3)ل
(، ومعجم املؤلفني لعمر 1/234(، واألعالم للزركلي )1/9(، والبدر الطالع للشوكاين )10/543)

(، وابن حجر وجهوده ِف الكتابة 191هليتمي للجزار )ص(، وابن حجر ا2/152رضا كحالة )
 (.48(، واإلمام ابن حجر وأثره ِف الفقه الشافعي )ص102التارخيية )ص

 (.259انظر: النور السافر للعيدروس )ص (3)
 .الفصل الثاين من قسم الدراسةانظر:  (4)
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مع غاية من ، مجع فيه املذهب مجعاً ِل يسبق إليه، وِل يكمله، اإليعاب شرح العباب-3
وهو ، (1)مستوعبًا ملا ِف كتب املذهب مع بيان الراجح، التحرير والتدقيق والتنقيح

 .(2)خمطوط
وقد ، وعليه مدار الفتوى ِف حضرموت خصوصاً ، حتفة احملتاج بشرح املنهاج-4

وحشَّى عليه ، واعتىن به علماء الشافعية واختصره البعض، وضعت عليه احلواشي العديدة
 وهو مطبوع.، البعض

ألَّفه ، وهو عبارة عن شرح للمقدمة احلضرمية، املنهج القومي بشرح مسائل التعليم-5
ووضعت عليه احلواشي والتعليقات منها: حاشية ، لب من الفقيه عبد الرمحن العموديبط

 وهو مطبوع.، وحواشي املدينة الكربى، اْلرهزي
ألَّفه ِف مصر قبل ، وِل يتمه بل وصل فيه إىل صالة املسافر، خمتصر الروض وشرحه-6

وكثري من شروح ، واْلواهروشرحه شرحًا مستوعبًا ملا ِف شرح الروض ، انتقاله إىل مكة
 .(3)فلم يظهر له خرب، فأخذه بعض احلساد وأعدمه، املنهاج واألنوار

 وِل أقف عليه.، (4)شرح خمتصر أِب احلسن البكر ِف الفقه-7

                                 
 (.35أ(، وابن حجر اهليتمي للجزار )ص3انظر: نفائس الدرر )ل (1)
، 914/7872، 754/5676) ابملكتبة األزهرية ابلقاهرة برقم: خطية يوجد منه نسخة (2)

2815/48294.) 
أ(، وابن حجر اهليتمي للجزار 3(، ونفائس الدرر )ل1/109انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (3)

 (.35)ص
 (.10/543انظر: شذرات الذهب البن العماد الَعكري ) (4)
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حاشية اإليضاح ِف املناسك على كتاب اإليضاح ِف مناسك احلج والعمرة لإلمام -8
 وهو مطبوع.، النووي

مجعها تلميذه الشيخ عبد ، ربى على مذهب اإلمام الشافعيالفتاوى الفقهية الك -9
وقد أفردت بعض هذه ، ويشتمل على نفائس من الفتاوى احملررة، القادر بن أمحد الفاكهي

 وهو مطبوع.، املسائل بكتب مستقلة
 مطبوع مع فتح اْلواد.، حاشية على فتح اْلواد بشرح اإلرشاد -10
 وهو مطبوع.، َهي من الكعبةاملناهل العذبة ِف إصالح ما وَ  -11
 مطبوع.، إحتاف أهل اإلسالم خبصوصيات الصيام-12
 مطبوع.، أشرف الوسائل إىل فهم الشمائل-13
 مطبوع.، اإلعالم بقواطع اإلسالم-14
 خمطوط.، اإليضاح والبيان مبا جاء ِف ليلة النصف من شعبان-15
 .-رضي هللا عنه-سفيان تطهري اْلنان واللسان عن التفوه بثلب معاوية بن أِب -16
 مطبوع.، اْلوهر املنظم ِف زايرة القرب الشريف النبوي املكرم-17
 وهو مطبوع.، كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع  -18

 مطبوع.، اخلريات احلسان ِف مناقب اإلمام األعظم أِب حنيفة النعمان-19 
 مطبوع.، ودالدر املنضود ِف الصالة والسالم على صاحب املقام احملم-20
 مطبوع.، الزواجر عن اقرتاف الكبائر-21
 مطبوع.، الصواعق احملرقة ِف الرد على أهل البدع والزندقة-22
 الفتاوى احلديثية. مطبوع.-23
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 .(2)خمطوط، (1)وصل فيها إىل النصف، فتح اإلله بشرح املشكاة-24
 مطبوع.، فتح املبني شرح األربعني النووية-25
 مطبوع، عالمات املهدي املنتظر القول املختصر ِف-26
 .(3)خمطوط، معجم شيوخ ابن حجر اهليتمي-27
 مطبوع.، املنح املكية شرح اهلمزية-28
 مطبوع، إمتام النعمة الكربى على العاِل مبولد سيد ولد آدم-29
 .مطبوع، ومبلغ األرب ِف فضائل العرب-30
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 .ب(3انظر: نفائس الدرر )ل (1)
 .396يوجد منه نسخة ِف مكتبة اْلامع الكبري بصنعاء برقم:  (2)
 ف(. – 1144) يوجد منه نسخة مبركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ابلرايض، برقم: (3)
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 املطلب الثامن:

 وفاته

اتفقت أكثر املصادر اليت ترمجت له أبن وفاته كانت ِف سنة أربع وسبعني وتسعمائة 
 .(1)للهجرة
 .(2)نه مات ِف سنة ثالث وسبعني وتسعمائةإ :وقيل 
أي ِف -ويدل له أن العيدروس نصا على ذلك فقال: "وفيها ، لكن الصحيح األول 

ِف رجب توِف الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم خامتة أهل الفتيا  -وتسعمائة وسبعني أربع سنة
انشر علوم اإلمام حممد بن إدريس احلافظ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن ، والتدريس

 .(3)حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري مبكة ودفن ابملعالة"
ابتداء مرضه الذي مات فقال: "وكان ، ونقل تلميذه السيفي تفاصيل مرضه حَّت وفاته

ووصى يوم السبت احلادي والعشرين ، فرتك التدريس نيفًا وعشرين يوماً ، فيه ِف شهر رجب
وتوِف ضحوة االثنني الثالث والعشرين من الشهر املذكور سنة أربع ، من رجب املذكور
 .(4)وسبعني وتسعمائة"

                                 
(، 34/67(، واتج العروس )258ب(، والنور السافر للعيدروس )ص6انظر: نفائس الدرر )ل (1)

(، وهدية العارفني إلَساعيل ابشا 1/234(، واألعالم للزركلي )1/337وفهرس الفهارس للكتاين )
 (.172(، وابن حجر وجهوده ِف الكتابة التارخيية )ص1/146)

(، وشذرات الذهب البن العماد الَعكري 3/111لغزي )انظر: الكواكب السائرة لنجم الدين ا (2)
 (.2/152(، ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )1/109(، والبدر الطالع للشوكاين )10/541)

 (.258انظر: النور السافر للعيدروس )ص (3)
 ب(.2انظر: نفائس الدرر )ل (4)
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 :املبحث الثاني

 التعريف بكتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد
 :وفيه مخسة مطالب

 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل مؤلفه.

 املطلب الثاني: وصف النسخ اخلطية مع إرفاق مناذج منها.

 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب.

 املطلب الرابع: أهمية الكتاب العلمية ومكانته بني شروح اإلرشاد. 

 .املطلب اخلامس: موارد الكتاب ومصطلحاته
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 املطلب األول:

 حتقيق اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف

-رمحه هللا-بشرح اإلرشاد ذكره هبذا االسم أكثر من ترجم البن حجر اإلمداد كتاب 
، "اإلمداد بشرح اإلرشاد"األول كبري َساه ، فقد صرَّحوا أبنه شرح اإلرشاد ِف شرحني، 

 ومن ذلك:، (1)"فتح اْلواد بشرح اإلرشاد"واآلخر صغري َساه 
، "واليت ِف الفقه شرح اإلرشاد :-رمحه هللا-ابن حجر قال السيفي عند ذكره ملؤلفات 

 .(2)وخمتصره فتح اْلواد"، املسمى ابإلمداد ِف شرح اإلرشاد
وأما نسخ الكتاب اخلطية فقد ورد هذا االسم ِف غالف املخطوط من نسخة األصل 

 .والثاين، ِف اْلزء األول
عر هبذا االسم؛ حيث هذا الشرح ما يش ومما يدل على ذلك أنه ذكر ِف استفتاحية 

وحقق ملن خضع بني ، : "احلمد هلل الذي اختص من ْلأ إليه مبزااي إمداده-رمحه هللا-قال 
 .(3)"هإرشاديديه غاية 

وفتح من ، احلمد هلل على ما منح من إنعامه:" (4)-فتح اْلواد-وقال ِف شرحه اآلخر 
 ابإلرشاد إىل معاِل احلق وأحكامه".ووفاق للتفقاه ِف أحكامه مع منته على من شاء ، إهلامه

                                 
للمحِب احلموي وخالصة األثر (، 262ب(، النور السافر للعيدروس )ص3انظر: نفائس الدرر )ل (1)

(، وهدية العارفني 1/234(، واألعالم للزركلي )1/109(، والبدر الطالع للشوكاين )2/166)
 (.1/146إلَساعيل ابشا )

 ب(.3انظر: نفائس الدرر )ل  (2)
 أ(.1ل/1انظر: مقدمة اإلمداد ) (3)
 (.1/7انظر: مقدمة فتح اْلواد ) (4)
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وهي موجودة ِف ، وكذلك ينقل املتأخرون بعض النصوص مع عزوها إىل اإلمداد
 اإلمداد ابلنَّص ومنها: 

قوله: وأبن املفرد ِل يربح ميقاات وال استباح احملظورات قال الرشيدي ِف حاشيته: "...
وال استباحة احملظورات كاملتمتع والندراج إخل( عبارة اإلمداد: وأبن املفرد ِل يربح ميقاات 

 .(1)"انتهت .أفعال العمرة حتت احلج كالقارن
أما نسبة الكتاب إىل املؤلف فإنه مما الشك فيه أن هذا الكتاب من مؤلفات ابن 

وِل أقف على من نسبه إىل غريه إال ما وقع فيه صاحب كشف ، -رمحه هللا-حجر 
رمحه -وهو وهم منه ، -رمحه هللا-ابن حجر العسقالين ؛ حيث نسبه إىل احلافظ (2)الظنون

 ومما يؤكد نسبته إليه ما يلي:، -هللا
حيث كتب عليه: ، ورد الكتاب منسوابً إليه ِف غالف الكتاب من نسخة األصل-1

 "اْلزء األول من اإلمداد بشرح اإلرشاد للشيخ أمحد بن حجر" وكذا على اْلزء الثاين.
وقد ذكر ذلك ، ذكروا مصنفاته ذكروا نسبة الكتاب إليهأن أكثر من ترجم له و -2

 عدد من املرتمجني له:
قال الشوكاين: "وانتقل إىل مكة وصنَّف هبا الكتب املفيدة منها: اإلمداد وفتح -أ

 .(3)اْلواد شرحاً على اإلرشاد"
، وشرحني على اإلرشاد البن املقرئ كبري، قال العيدروس: "ومن مؤلفاته.... -ب

 .(4)والصغري وهو املسمى فتح اْلواد"، املسمى ابإلمدادوهو 

                                 
 (.3/324) هناية احملتاجالرشيدي مع انظر: حاشية  (1)
 (.1/69انظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ) (2)
 (.1/109انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (3)
 (.262انظر: النور السافر للعيدروس )ص (4)
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 ومن ذلك:، كثرة ورود الكتاب ِف بعض مؤلفات الشافعية منسوابً إليه-3
ابن حجر ِف شرحه  -للنساء أي ِف األذان-قول الدمياطي: "وقد صرَّح ابإلابحة 

 .(1)فضل وِف اإلمداد"على اب
 .(2)البن حجر"وقول الشربيين: "وِف اإلمداد شرح اإلرشاد 

نسبة الكتاب إليه، بل كل من ذكر الكتاب نسبه للشيخ أمحد بن  أحدٌ  عي أنه ِل يدَّ -4
 حجر اهليتمي.

 ومما سبق نعلم يقيًنا صحة نسبة الكتاب إىل الشيخ اهليتمي، واحلمد هلل.
 

۞۞۞۞۞۞ 

 
  

                                 
 (.1/271) للبكري انظر: إعانة الطالبني (1)
 (.1/415انظر: حاشية الشربيين على الغرر البهية ) (2)
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 املطلب الثاني:

 وصف النسخ اخلطية

 وهي كما يلي: على ثالث نسخ خطية ِف حتقيق هذا اْلزء من الكتاب اعتمدت
 ورمزت هلا ابلرمز )أ(.: الن سخة األوىل

( 2019وعدد أوراقها )، وتقع ِف ستة جملدات، نسخة مكتبة األحقاف ِبضرموت
وانسخها: حممد بن أمحد ، ( كلمات10وِف كل سطر )، ( سطراً 17وِف كل صفحة )، ورقة

، ب[/206]من لوح رقم ، ويقع اْلزء املراد حتقيقه ِف اجمللد الرابع، ه (1058ابعبيد سنة )
سهلة ، واملنت مميز ابللون ابألمحر، وهي مكتوبة خبط نسخي جيد، ( لوحاً 254ويقع ِف )

وكذلك كلمة ، آخره( بقوله )إخل( واختصاره كلمة )إىل، القراءة مع تركه نقط احلروف
 )حينئذ( ِبرف احلاء فقط.

إضافة إىل ، وأقلها سقطاً ، وقد اخرتت هذه النَّسخة أصاًل؛ ألهنا أكمل النسخ 
 وقلة الطمس فيها.، وضوح خطها

 ورمزت هلا ابلرمز )ب(. :الن سخة الثانية
وهي حمفوظة بدار الكتب املصرية ابلقاهرة برقم ، جملدينوتقع هذه النَّسخة ِف 

سطراً( وِف كل  29وعدد األسطر )، ( ورقة906وعدد أوراقها )، فقه شافعي( -1474)
وهي خبط ، ه (1281ونسخها: حممد بن حسن سليمان ِف سنة )، كلمة(  14سطر )
دأ من أول وهي غري كاملة بل تب، ولكن هبا طمس ِف اللوحات العشر األوىل، واضح

( 111ويقع اْلزء املراد حتقيقه من هذه النَّسخة ِف )، الكتاب إىل هناية فصل ِف اللقيط
 .لثاينمن اْلزء ا أ[/51]من لوح رقم ، لوحاً 

 .(ج) ابلرمز هلا ورمزت :الن سخة الرابعة
، مجعة املاجد ابإلمارات العربية املتحدةحمفوظة ِف مركز ، وتقع هذه النَّسخة ِف جملدين
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( 33ِف كل ورقة )، ( ورقة777وعدد أوراقها )، وهي مصورة عن املكتبة الظاهرية بدمشق
وهي غري  ، وِل يكتب عليها اسم الناسخ وال اتريخ النسخ، ( كلمة14وِف كل سطر )، سطراً 
واجمللد الثاين من كتاب ، يبدأ اْلزء األول من أول الكتاب إىل هناية كتاب احلج، كاملة

من بداية ، ( لوحاً 72واْلزء املراد حتقيقه يقع ِف )، اْلناايت وينتهي بباب أمهات األوالد
ومما يعيبها وجود الطمس هبا ِف عبارة صاحب املنت  أ[/192]من لوح رقم ، اجمللد الثاين

 دون الشرح.
 
 

۞۞۞۞۞۞ 
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 ب الثالث:املطل

 منهج املؤلف يف الكتاب

ته، وميكن تلخيص  ِف كتابه اإلمداد من خالل قراءيتضح للقارئ منهج الشيخ رمحه هللا
 :منهجه ِف النقاط اآلتية

 مث الزكاة...إخل.، مثا الصالة، فبدأ بكتاب الطهارة، اتبع ترتيب منت كتاب اإلرشاد  -1

ِل يبواب  -رمحه هللا–حيث إن ابن املقري ، ل مبا يناسبهبواب لكل ابب أو فص -2
 أو فصل ِف أكثر كتابه.، للمنت؛ بل اقتصر قوله: ابب

 شرح املنت كلمة كلمة مبا يناسبها من غري استطراد ِف عاماة شرحه. -3

 ِل يتعراض آلراء األئمة األربعة وغريهم من الفقهاء إال ِف مواضع قليلة جدا. -4

فأحيااًن يقول: ، اإلرشاد البن املقرئ وأصله احلاوي الصغري للقزويينقارن بني منت  -5
وأحياانً يقول: "خالفًا ملا ِف ، أي من زايدة اإلرشاد على أصله، "وهذا من زايدته"

وأحياانً: "خالفًا ملا يوَهه كالم ، وأحيااًن يقول: وعبارة األصل كذا وكذا، األصل"
وحيث كانت ، دون كالم أصله" وغري ذلكاألصل" أو "خالفًا ملا يوَهه كالمه 

وإال قرار عبارة ، عبارة أصله أمشل وأحسن ذكرها منباهًا على كوهنا أمنت أو أبني
 .(1)وقد نصا على ذلك ِف مقدامة شرحه، اإلرشاد

 وضبط بعض الكلمات الغريبة.، بنيا املعىن اللغويا والشرعيا لبعض األلفاظ -6

،  ية يشري إىل أهنا خلالف أو ردا توهام ِف تلك القضيةإذا عرب ب     )لو( أو )إن( الغائ -7
 .(2)كما صراح بذلك ِف مقدامة الشرح

                                 
 أ(./2ل/1اإلمداد )انظر: مقدمة  (1)
 أ(./2ل/1انظر: مقدمة اإلمداد ) (2)
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أو سيذكرها ِف موطن متأخار فإناه حييل إىل ، إذا ذكر مسألة ماا ِف موطن متقدام -8
"،  ذلك املوطن  "كما سيأيت".، كقوله: "كما مرا

 على مسألةيشتمل ، انً جيعل فرعًا أو تتمة ِف هناية الباب أو أثناء الشرح أحيا -9
 متممة للباب أو مناسبة له؛ حيث ِل يذكر صاحب املنت ما يناسب الكالم عليها.

وأحيااًن ال ، عند استدالله ابألحاديث النبوياة فإنه يذكر أحيااًن طرف احلديث -10
أو "ملا رواه الشيخان" وحنو ، يذكره وإَّنا يعربا بقوله: "ملا صحا" أو "لالتباع"

 ذلك.

كما يبنياي درجة احلديث وما فيه إن  ،  ة بعض األحاديث ويرتك اآلخر روايبني -11
، ويعربا عن احلسن أو الصحيح بقوله: "ملا صحا" أو حنو ذلك، كان مَثا مقال فيه

وكذلك ابلنسبة لعزو األحاديث إىل ، وقد نصا على ذلك ِف مقدمة شرحه
، بقويل: ملا صحا مصادرها؛ حيث قال: "وأعربا عن احلديث احلسن أو الصحيح 

 .(1)أو حنو ذلك"

رين منسوبة إليهم  -12 يهتما كثريًا بذكر أقوال علماء الشافعية من املتقدايمني واملتأخاي
 وأحياانً منسوبة إىل مصنافاهتم.، أحياانً 

اهتمامه وعنايته بكتب شيخه القاضي زكراي األنصاري مما جعله ال خيرج ما ينقله  -13
زركشي وغريهم من كتب شيخه كأسىن عن األئمة كاألذرعي والسبكي وال

 املطالب والغرر البهية وغريَها.

 .دليللخيتار أحياانً من بني األقوال واألوجه ما يراه موافقاً ل -14
  

                                 
 أ(./2ل/1انظر: مقدمة اإلمداد ) (1)
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 املطلب الرابع:

 العلمية ومكانته بني شروح اإلرشاد أهمية الكتاب

 يعترب كتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد من أهما املراجع عند متأخري الشافعية.
 ومكانته ما يلي: ولعل من أهم األسباب الدالة على أَهية الكتاب

وكذلك مكانة مؤلفه ابن  ،: أَهية كتابه األصل )إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاوي(أولا 
 .-رمحه هللا–املقرئ 

فمن ، وكثرت نقول العلماء عنه، : أن كثريا من كتب متأخري الشافعية اعتمدت عليهاثنياا
وحاشية الشربيين على الغرر ، وإعانة الطالبني، وحاشية البجريمي، ذلك: حاشية اْلمل

 البهية وغري ذلك.
يعين –: "وانتقل -رمحه هللا–ومن ذلك قول الشوكاين ، : ثناء العلماء على هذا الشرحاثلثاا

وفتح اْلواد شرحا  ،منها: اإلمداد، إىل مكاة وصناف هبا الكتب املفيدة -ابن حجر
 .(1) على اإلرشاد"

 وعظيم منزلته خاصة ِف الفقه الشافعي.، : مكانة مؤلفه العلميةرابعاا
قال الدمياطي: ، اليت يعتمد عليها : أن كتاب اإلمداد يعدا ِف مقدامة كتب ابن حجرخامساا

مثا ، مث فتح اْلواد، "فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فاملقدام أواًل: التحفة
 .(2)مث الفتاوى وشرح العباب"، اإلمداد

 : أنا اإلمداد يعدا من أوسع شروح اإلرشاد.سادساا 

                                 
 (.1/109انظر: البدر الطالع للشوكاين ) (1)
 (.1/27انظر: إعانة الطالبني للبكري ) (2)
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بتنقيح اإلسعاد البن أفرغ فيه جهده؛ حيث قام  -رمحه هللا–: أنا املؤلف ابن حجر سابعاا
وتقرا به العني ، وضما إليهما ما ينشرح له الصدر، وشرح اإلرشاد للجوجري، أِب شريف

 .(1)من مؤلافات القاضي زكراي األنصاري وغريَها
 

۞۞۞۞۞۞ 

 
  

                                 
 ب(./1ل/1انظر: مقدمة اإلمداد ) (1)
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 املطلب اخلامس:

 موارد الكتاب ومصطلحاته

 .أواًل: موارد الكتاب

ابْلزء املراد حتقيقه من  املصادر املتعلقةعلى بعض  -رمحه هللا-لقد نصا املؤلف 
سأذكرها مرتبة على حروف املعجم مع بيان املطبوع منها وغري املطبوع ومكانه إن ، الكتاب

 تيسر ذلك:
، ه (505)ت:  حامد، حممد بن حممد الغزايل الطوسيألِب ، إحياء علوم الداين -1

 مطبوع.
 مطبوع.، ه (837)ت لشرف الدين، إَساعيل بن أِب بكر املقرئ، إخالص الناوي  -2

عثمان بن عيسى بن ، أِب عمرو، ضياء الدين، للقاضي، شرح املهذاباالستقصاء ِف  -3
 ه (.602)ت: ، الشافعي، ديْرابس الكردي املاراين املصري

ه (. حمقق ِف رسائل 906)ت: حملمد بن أِب شريف الشافعي، اإلسعاد بشرح اإلرشاد -4
 علمية ابْلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

 مطبوع.، ه (319: ت) ألِب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، اإلقناع -5
عبد هللا، حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أِب ، لإلمام الشافعي، األم -6

 . مطبوع.ه (204)ت:  ابن عبد املطلب بن عبد مناف املطلِب القرشي املكي

 .(1)ه(204)ت: أِب عبد هللا، حممد بن إدريس الشافعيا  اإلمالء لإلمام -7

                                 
وهو من كتبه اْلديدة، وهو حنو ))األمايل(( ِف احلجم، صنافه على مسائل ابن القاسم صاحبي  (1)

. -رمحه هللا–كما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمياة –مالك، وأظهر فيه خالَف مالك فيما خالفه فيه 
(؛ كشف الظنون حلاجي 20/332ويظهر أنا الكتاب مفقوٌد. انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )

  (.57)ص (؛ أَساء الكتب لرايض زاده 1/169خليفة )
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 مطبوع.، ه (799ليوسف بن إبراهيم األردبيلي )ت، األبرار ألعمالاألنوار  -8

: ت) أِب زكراي حيىي بن شرف النوويلإلمام ، اإليضاح ِف مناسك احلج والعمرة -9
 مطبوع.، ه (676

ألِب احملاسن، عبد الواحد بن إَساعيل ، ِبر املذهب ِف فروع مذهب اإلمام الشافعيا  -10
 مطبوع.، ه (502)ت: الراوايينا 

أِب سعد، عبد الرمحن بن حممد املأمون املتويلا لإلمام ، الدااينةفروع تتمة اإلابنة عن  -11
 مبكة املكرمة. ِف جامعة أما القرى حقق، ه (487)ت: الشافعيا 

، الكناينعمر بن رسالن بن نصري بن صاحل ، حفص أِب، سراج الدينل، التدريب -12
 . مطبوع.مث البلقيين املصري الشافعيا ، العسقالين األصل

املطلب العايل ِف شرح وسيط الغزايل لإلمام جنم الدين أمحد القمويل  تكملة -13
 حمقق ِف رسائل علمية ابْلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.، ه (727)

: تف الشريازي )اسحاق إبراهيم بن علي بن يوس ِبأل، التنبيه ِف الفقه الشافعي -14
 . مطبوع.ه (476

العالمة ابن حجر اهليتمي على شرح اإليضاح ِف مناسك احلج لإلمام  حاشية -15
 مطبوع.، النووي

، ه (665عبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين الشافعي )ت:، لنجم الدين، الصغري احلاوي -16
 مطبوع.

املاوردي ألِب احلسن علي ، احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإلمام الشافعي -17
 مطبوع.، ه (450)ت:
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 .(1)ه (794لبدر الدين حممد بن هبادر الزركشي )ت:، الشرح والروضةخادم  -18
 ه (.550)ت: ، جمللي بن مُجيع املخزومي املصري، الذخائر -19
 .مطبوع، ه (837)ت لشرف الدين، إَساعيل بن أِب بكر املقرئ، روض الطالب -20
ألِب زكراي حميي الداين حيىي بن شرف النوويا )ت: ، روضة الطالبني وعمدة املفتني -21

 مطبوع.، ه (676
وماجة اسم أبيه يزيد ، ألِب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه -22

 مطبوع.، ه (273)املتوىف: 

ألِب داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن ، سنن أِب داود -23
ْستاين جي  مطبوع.، ه (275)ت:  عمرو األزدي الساي

عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  ألِب عيسى، حممد بن، سنن الرتمذي -24
 مطبوع.، ه (279)ت: ، الرتمذي

رديا السنن الكربى  -25 ألِب بكر، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوجي
 مطبوع.، ه (458)ت:  اخلراساينا، البيهقي

الرمحن، أمحد  أِب عبد، سنن الناسائي = اجملتىب من الس نن = الس نن الصاغرى للنَّسائيا  -26
 مطبوع.، ه (303)ت:  بن شعيب بن علي اخلراساينا، النَّسائيا 

ألِب نصر عبد السيد املعروف اببن الصباغ )ت: ، الشامل ِف فروع الشافعية -27
 حمقق ِف رسائل علمية ابْلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.، ه (477

 طوط.ه (. خم889حممد بن عبد املنعم اْلوجري )ت: ، شرح اإلرشاد للجوجري -28

                                 
توجد من اخلادم أجزاء ِف مكتبة احلرم النبوي، وِف مكتبة امللك عبد العزيز، وِف اْلامعة اإلسالمية  (1)

 ابملدينة املنورة.
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اإلربليا املوصليا ، أمحد بن موسى بن يونس، أِب الفضل، البن يونس، شرح التعجيز -29
 .ه (622)ت:

 .(1) ه (623لعبد الكرمي بن حممد الرافعي )ت: ، الشرح الصغري -30
، ه (676ألِب زكراي حميي الداين حيىي بن شرف النوويا )ت: ، شرح صحيح مسلم -31

 مطبوع.
زين الدين ، زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري حيي ألِب، شرح منهج الطالب -32

 مطبوع.، ه (926: تالسنيكي )
رديا ، اإلميان شعب -33 ألِب بكر، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوجي

 مطبوع.، ه (458)ت:  اخلراساينا، البيهقي

ألِب حامت، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن ، ابن حبان صحيح -34
 مطبوع.، ه (354)املتوىف:  َمْعبَد، التميمي، الدارمي، الُبسيت

وسننه  صحيح البخاري = اْلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  -35
 مطبوع.، (256)ت: هللا، حممد بن إَساعيل البخاريا اْلعفيا  ألِب عبد، وأايمه

، صحيح مسلم = املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  -36
 مطبوع.، ه (261)ت:  مسلم بن احلجاج، أِب احلسن القشريي النيسابوريا لإلمام 

لعبد الكرمي بن حممد الرافعيا القزويينا )ت: ، العزيز شرح الوجيز = الشارح الكبريفتح  -37

                                 
(، ونسخة ِف معهد 71/161، 44توجد منه نسخة ِف املكتبة الظاهرية بدمشق برقم ) (1)

(، كما يوجد منه جزء ِف اْلامعة اإلسالمية 204-202العربية ابلقاهرة برقم )املخطوطات 
 ابملدينة املنورة.
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 مطبوع.، ه (623
املعروف اببن ، عثمان بن عبد الرمحن، أِب عمرو، لتقيا الدين، فتاوى ابن الصالح -38

 مطبوع.، ه (643الصالح )ت: 
 مطبوع.، ه (660قواعد األحكام ِف مصاحل األانم للعز بن عبد السالم )ت:  -39
املعروف اببن الرافعة ، أمحد بن حممد بن علي، للعالامة، كفاية النبيه ِف شرح التنبيه -40

 مطبوع.، ه (710)ت: 
، ه (676: تووي )حيىي بن شرف النا ، حميي الدين، زكراي ِبأل، اجملموع شرح املهذب -41

 مطبوع.
، ه (623لعبد الكرمي بن حممد الرافعيا القزويينا )ت: ، احملرر ِف فقه اإلمام الشافعي -42

 مطبوع.
حقق ِف اْلامعة اإلسالمية ، ه (231ليوسف بن حيىي البويطي )ت: ، خمتصر البويطي -43

 ابملدينة املنورة.
ألِب إبراهيم إَساعيل بن حيىي بن إَساعيل املزينا )ت: ، خمتصر املزينا ِف فروع الشافعياة -44

 مطبوع.، ه (264
احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد الضِب ، ألِب عبد هللا، املستدرك على الصحيحني -45

 مطبوع. ه (405لطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )ت: ا
ألِب زكراي حميي الداين حيىي بن شرف النوويا )ت: ، منهاج الطالبني وعمدة املفتني  -46

 مطبوع.، ه (676
ألِب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشاريازيا ، املهذاب ِف فقة اإلمام الشافعيا  -47

 مطبوع.، ه (476)ت: 
)ت:  عبد الرحيم اإلسنوي، ْلمال الدين، شرح الروضة والراافعيا  املهماات ِف -48
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 ه (.772
)ت:  ألِب حامد، حممد بن حممد الغزايل الطوسي، الوجيز ِف الفقه الشافعي -49

 مطبوع.، ه (505
، ه (505)ت:  زايل الطوسيألِب حامد، حممد بن حممد الغ، الوسيط ِف املذهب -50

 مطبوع.

 .ثانيا: مصطلحاته

بعض املصطلحات منها ما اصطلح عليها ِف شرحه  -رمحه هللا–استعمل ابن حجر 
ومنها مصطلحات ، الثالثة األوىلوهي: ، هذا خاصة نصا عليها ي مقدمة شرحه

فقهية مستعملة عند فقهاء الشافعية تدل على معان ومصطلحات معيانة متداولة بني 
 ومن هذه املصطلحات ما يلي:، الشافعية

 ه (.889الشافعي )ت:  (1)الشارح: هو حممد بن عبد املنعم بن حممد اْلوجري -1

 ه (.926)ت:  (2)ريشيخنا: هو زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصا -2

وشرحه: ، الشارحان والشرحان: َها: كمال الدين حممد بن أِب شريف املقدسي -3
 .(3)وكتابه: شرح اإلرشاد، وحممد بن عبد املنعم بن حممد اْلوجري، اإلسعاد

وإذا ، َمْرَور وذييا الشافعيا أبو علي القاضي احلسني بن حممد بن أمحد الْ القاضي: هو  -4
 .(4) فهو املقصودوالغزايل ومتأخارو اخلراسانياني القاضيَ َأطَلق اْلويين 

                                 
 أ(./2ل/1انظر: مقدمة اإلمداد ) (1)
 أ(./2ل/1انظر: مقدمة اإلمداد ) (2)
 أ(./2ل/1انظر: مقدمة اإلمداد ) (3)
 (.1/165انظر: هتذيب األَساء واللغات للنووي ) (4)
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 .(1)والشيخ حيىي بن شرف النووي، الشيخان: َها الشيخ عبد الكرمي بن حممد الرافعي -5

، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ابن حممد اْلويينا ، املعايل اإلمام: املراد به: أبو -6
 .(2) ه (478احلرمني )ت: امللقب إبمام 

ومقابله ، وأن هذا القول هو األرجح، األظهر: يدل على أن اخلالف ِف أقوال الشافعي -7
، فاملعتمد ِف الفتوى احلكم على األظهر، وإن كان ظاهرا لقوة مدركه فهو مرجوح

 .(3)فاخلالف هنا قويا لقواة املدرك

وأنا هذا ، -رمحه هللا–الشافعيا : يدلا على أنا اخلالف ِف أقوال أو األشهر املشهور -8
ضعيًفا ، فيستعمل حينما يكون القول املقابل، القول هو الرااجح ومقابَله غريبٌ 

 .(4)لضعف مدرَكيهي 

األصحا: يدل على كون اخلالف وجهًا ألصحاب الشافعي يستخرجونه من قواعد  -9
رجوح وإن  وأن مقابله م، وأنا هذا هو الراجح، وجيتهدون ِف بعضها، اإلمام ونصوصه

 .(5)كان صحيحاً؛ لقوة اخلالف بقوة دليل املقابل

فبعضهم ، املذهب: يدل على اخلالف بني أصحاب الشافعي ِف حكاية املذهب -10
                                 

(، 179(، اخلزائن السنية ص)1/48(، هناية احملتاج للرملي )1/24حملتاج للشربيين )انظر: مغين ا (1)
 (.172(، مصطلحات الفقهاء األصوليني ص)48سلم املتعلم ص)

 (.136)ص انظر: مصطلحات الفقهاء األصوليني  (2)
(، 87)ص (، سلم املتعلم 182)ص (، اخلزائن السنية 1/23انظر: مغين احملتاج للشربيين ) (3)

 (.136)ص مصطلحات الفقهاء األصوليني 
 (.179(؛ اخلزائن السنياة ص )260( الفوائد املكياة ص )1/117انظر: سلام املتعلم ) (4)
(، 49)ص ، سلم املتعلم (181اخلزائن السنية ص )، (1/50)حتفة احملتاج البن امللقن انظر:  (5)

 .(509)ص املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي 
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وبعضهم حيكي عدم ، كوجود قولني أو وجهني ِف املسألة،  حيكي اخلالف ِف املذهب
 .(1)اخلالف

11-  : مقابل الناصا وجه ضعيٌف  ويكون، -رمحه هللا–ما نصا عليه اإلمام الشافعيا النصا
 .(2)أو قوٌل خمراج

وأنه ، أو وجه لألصحاب، أو نص له، املنصوص: يدل على أنه إما قول للشافعي -12
 .(3)وأن مقابله ضعيف ال يعمل به، الراجح من اخلالف

 .(4)املعتمد: أي األظهر من القولني أو األقوال للشافعي -13

 .(5)األدلة األصولية وهو خارج عن املذهباملختار: هو الذي استنبطه ابالجتهاد من  -14

 .(6)فيه نظر: يستعمل ِف لزوم الفساد -15

وأنا اخلالف بني ، وعلى ضعف هذا القول، قيل: يدل على أن املسألة خالفية -16
وأنا ، وأن اخلالف وجه من أوجه األصحاب ال قوال من أقوال الشافعي، األصحاب

 .(7)مقابله األصحا والصحيح

                                 
اخلزائن السنية ص ، (1/24)(، مغين احملتاج للشربيين 1/51حتفة احملتاج البن امللقن )انظر:  (1)

 .(65، سلم املتعلم ص)(182)
(؛ االبتهاج للسبكي ص 1/53(؛ حتفة احملتاج البن امللقن )1/36انظر: مغين احملتاج للشربيين ) (2)

 (.251-250ص )(؛ معجم املصطلحات الفقهياة 125)ص (؛ سلام املتعلم 678)
 .(72)ص ، سلم املتعلم (182انظر: اخلزائن السنية ص ) (3)
 .(88)ص ، سلم املتعلم (182انظر: اخلزائن السنية ص ) (4)
 (.183انظر: اخلزائن السنية ص ) (5)
 (.186انظر: اخلزائن السنية ص ) (6)
 .(65)ص ، سلم املتعلم (181انظر: اخلزائن السنية ص ) (7)
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وَساوا ، اختذوا طريقة معيانة ِف تدوين املذهب، من أفذاذ الشافعياة العراقياون: مجاعة -17
ومن هؤالء األفذاذ: أبو ، بذلك نسبة إىل البقعة اْلغرافياة اليت انتشر أعالمها فيها

 .(1)-رمحهم هللا–واملاورديا ، وأبو الطياب الطربيا ، حامد اإلسفراييين

وهم من ، وضبطوا ابلزمن، غالباً وهم أصحاب األوجه ، األصحاب: هم املتقدامون -18
 .(2)األربعمائة

 

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

  

                                 
 .(346-344(، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعيا )672) للسبكي صاالبتهاج  انظر: (1)
 .(507، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ص)(138)ص مصطلحات الفقهاء واألصوليني انظر:  (2)
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مناذج من املخطوط
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 1ف منوذج من نسخة األحقا
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 2 منوذج من نسخة األحقاف
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  1 ةاملصريمنوذج من النسخة 
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 2منوذج من النسخة املصرية 

   



 
93 

 1 منوذج من النسخة الظاهرية
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 2منوذج من النسخة الظاهرية 

 
  



 
95 

 الفهارس األلفبائية املتنوعة
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 (1)فصل يف اخليار

، وهو قسمان: خيار شهوة (2)وهو: طلب خري األمرين؛ من إمضاء البيع وفسخه
 .(5)سببان: اجمللس، والشرط ، وله(4)/(3)وترو  

التزام شرطي،  (7)من (6)وخيار نقص، وهو املتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه 
، وقد ذكرها على هذا الرتتيب حيث بدأ ابألول (10)(9)قَضاء عريففعلي، أو  (8)أو ]تغرير[

، )خيار(لكل من املتعاوضني ما داما يف اجمللس  (12))يثبت(بال شرط؛ فقال:  (11)لثبوته ابلشرع
. أي: بسببها، أو )مبعاوضٍة(، وإمنا يثبت (13)فمىت شرطا نفيه بطل العقد؛ ألنه ينايف مقتضاه

                                 
لغة: اسم مصدر من اختار خيتار اختيارًا، وأصله من اخلري: وهو ضد الشر، واخلرية: اخلياُر، وختريُت  اخلَِيار( 1)

َِياِر، وابملختار، َأي: اخرت َما ِشئخت. انظر: جممل اللغة البن فارس ص  الشيء: أخذت اخلري، َوأَنت اِبخلخ
       (.279( واملطلع على ألفاظ املقنع للبعلي ص )5/256احملكم واحمليط األعظم البن سيده )(، 308)

 (.2/402( ويف املغين: "أو فسخه" ولعله أصوب. انظر: مغين احملتاج للشربيين )2)
 (. 2/46ىن املطالب لزكراي األنصاري )هو: ما يتعلق مبجرد التشهي واإلراده. انظر: أس ي( خَيار الرتو 3)
 أ[من نسخة )ب(./51( هناية ل]4)
 (.2/402(، مغين احملتاج للشربيين )2/46(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8/291انظر: فتح العزيز للرافعي )( 5)
 (. 2/443(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )3/434( انظر: روضة الطالبني للنووي )6)
  )ب( "عن". ( يف7)
 ( يف )ب، ج( "تقرير". 8)
 (. 8/326قال الرافعي: وأما القضاء العريف فهو السالمة عن العيوب املذمومة انظر: فتح العزيز للرافعي )( 9)
 (.2/56(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8/325( انظر: فتح العزيز للرافعي )10)
 ف أييت خترجيه عند ذكر املؤلف له. ( يشري املؤلف إىل حديث اخليار الشهري وسو 11)
 ( يف )ج( "ثبت". 12)
 (. 5/30( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )13)
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ب[، واقعة على العني ال /206]/(1)، وهي اليت تفسد بفساد ]العوض[ضة()حممعها، أو فيها 
قهري، وال جرت جمرى الرخص، وإن  (2)املنفعة، الزمة من اجلانبني، ليس فيها ]متليك[

 (4)واهلبة (3)استعقب العقد املذكور عتًقا كالبيع ولو ملن يعتق على املشرتي كأبيه وابنه، وكالسلم
 .(7)اأَلصح  وهو  (6)، بناًء على أهنا ]بيع[(5)عند الشيخني يف ابهبا عتمدالـمُ ذات الثواب؛ على 

وقوهلما هنا: ال خيار فيها؛ ألهنا ال تسمى بيًعا، مبين بقرينة التعليل على القول أبهنا هبة، 
على غري منفعة، ولو  (10)، وصلح املعاوضة(9)التشريك، و (8)وإن قيدت بثواب معلوم، والتولية

                                 
 ( يف )ج( "للعوض". 1)
 ( يف )ب، ج( "متلك". 2)
 ( سيأيت التعريف به الحًقا يف ابب السلم. 3)
هوب له مطلقا. وهي شرعا: متليك اهلبة لغة: العطية اخلالية عن األعواض واألغراض، أو التربع مبا ينفع املو ( 4)

  .(1/311) (، جواهر العقود للسيوطي12/87العني بال عوض. انظر: كفاية النبية البن الرفعة ) 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط  (6/332( صححه الرافعي والنووي يف ابب اهلبة انظر: العزيز للرافعي )5)

 (. 5/386روضة الطالبني للنووي )
 يًعا" ابلنصب. ( يف )أ( "ب6)
يدل على كون اخلالف وجهًا ألصحاب الشافعي يستخرجونه من قواعد اإلمام ( يُقال )األصح(: 7)

ونصوصه، وجيتهدون يف بعضها، وأن  هذا هو الراجح، وأن مقابله مرجوح وإن كان صحيحاً؛ لقوة اخلالف 
(، املدخل 49، سلم املتعلم ص)(181اخلزائن السنية ص ) ،(1/50احملتاج ) حتفة بقوة دليل املقابل.انظر:

 .(509إىل مذهب اإلمام الشافعي ص)
 (.15/325لغة: مصدر ويل، كقولك: وليت فالان عمل انحيته، إذا قلدته واليتها. هتذيب اللغة ) الَتولية( 8)

لَِيِة اصطالًحا: أن يشرتى الرجل سلعة بثمن معلوم مث       يويل رجال آخر تلك السلعة ابلثمن الذي  والتـَّوخ
رَتِي َغريه َمَكانَُه ِفيَما اشخرتى بِِه بقول َشرخِعي. الزاهر يف غريب ألفاظ  ُشخ

اشرتاها به،، وقيل: جعل امل
 (. 53(، معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم للسيوطي ص )146الشافعي لألزهري ص )

  (.13/228: بيع بعض ما اشرتى مبا اشرتاه به، فهو التولية جبزء السلعة. انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )التشريك( 9)
: هو الذي يشتمل على عوض سوى العني املدعاة املعرتف هبا. انظر: هناية املطلب ( صلح املعاوضة10)

  (.6/448يف دراية املذهب )
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أو جمنونة أو حمجورة أو  )لطفلِه(أي من نفسه  )كبيعه منه( يف عقد تويل األب وإن عال طرفيه
 .(2)طفله (1)شرائه من نفسه مال حنو طفله فيتخري لنفسه ]ولو[

عقد له أو لنحو لزوم ال )ابختياره(اخليار يف بيعه منه لنحو طفله أو شرائه  )ويبعض(
خالفًا ملا  (3)الطفل فإذا اختار لزومه لنفسه بقي لنحو الطفل وعكسه كما يف البسيط وغريه

من عبارة األصل، وال يلزم ابلنسبة إليهما إال إن قصد ذلك خبالف الفسخ  (4)تومهه القونوي
ال يتبعض به بل  ملوضع العقد فإن اخليار )ال ِفَراِقِه(فإن قصده ألحدمها يفسخ العقد ابلكلية 

 أ[/207](5)يكون ملزًما للعقد ابلنسبة إليهما ألن الفراق ال يتبعض خبالف االختيار
البيعان ابخليار مامل »: ♀وهذا من زايدته واألصل يف ذلك ما صح من قوله 

 ،أو إىل أن ،بتقدير إال أن (7)صوب ]أبو[ويقول من (6)«أو يقول أحدمها لآلخر: اخرت يتفرقا
                                 

 ( يف )ب، ج( "ولنحو". 1)
( على األصح من الوجهني وقال اإلمام اجلويين: وهو ظاهر املذهب انظر: هناية املطلب للجويين 2)

 (. 8/295(، فتح العزيز للرافعي )3/101(، الوسيط للغزايل )5/18)
 (. 3/101( انظر: الوسيط للغزايل )3)
هـ، 668، أبو احلسن، عالء الدين، ولد مبدينة قونوة سنة ( هو: علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي4)

من مؤلفاته: "شرح احلاوي الصغري"، و"االبتهاج يف تلخيص كتاب املنهاج للحليمي"، و"شرح كتاب 
ي شهبة هـ. انظر: طبقات الشافعية البن قاض729التعرف يف التصوف" و تويف بدمشق سنة 

 (. 10/132(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )2/271)
 (. 436(، روضة الطالبني للنووي )8/295(، فتح العزيز للرافعي )3/308( انظر: التهذيب للبغوي )5)
( رقم 3/64( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب إذا مل يوقت اخليار هل جيوز البيع ؟، )6)

( رقم 3/1163صحيحه، كتاب البيوع، ابب ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني، )(، ومسلم يف 2003)
( لصاحبه، واللفظ للبخاري، إال أن فيه )أو يقول أحدمها ¶(. من حديث ابن عمر 1531)

 (. لآلخرمكان قوله: )أو يقول أحدمها 
 ( يف )ب( "أبن".7)
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غري  (2)وخرج ابملعاوضة غريها كاهلبة (1)قاله يف اجملموع ،ولو كان معطوفًا جلزم فقال: أو يقل
 ،والطالق ،والوقف والعتق ،؛ ألنه هبة أو إبراء(5)[(4)وصلح ]احلطيطة (3)واإلبراء ،ذات الثواب
ابلواردة على العني حنو اإلجارة  (7)]و[ (6)ريها؛ كالصلح عن دم والنكاح واخللعوابحملضة غ

 (12)والعارية (11)والقراض (10)والوكالة (9)اجلائزة من اجلانبني كالشركة (8)اآلتية ]والالزمة[

                                 
 (. 2/47اري )( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنص9/223( اجملموع للنووي )1)
لعطية اخلالية عن األعواض واألغراض، ويف الشرع: متليك العني بال عوض. انظر: ا :: يف اللغة( اهلِبة2)

 . (1/803لسان العرب إلبن منظور) (256التعريفات للجرجاين )ص
 (. 27/324الشخص حقا له يف ذمة آخر أو قبله. انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية ) عن: إسقاط اإلبراء عبارة( 3)
: فعيلة مبعىن مفعولة، واستحطه من الثمن كذا فحطه له، واحنط السعر: نقص. انظر: املصباح ( احلطيطة4)

 (. 141املنري للفيومي )ص
 ( يف )ب( "احلطيط". 5)
 (. 2/47أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) ( انظر:6)
 ( ساقط من )ب(. 7)
 ( يف )ب، ج( "وابلالزمة". 8)
فتح الوهاب لزكراي األنصاري   انظر:  .ثبوت احلق يف شيء الثنني فأكثر على جهة الشيوع: الشركة (9)

 (.3/221) (مغين احملتاج للشربيين1/255)
انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري تفويض شخص أمره إىل آخر فيما يقبل النيابة. هي:  الوكالة (10)

 (.3/231) (، مغين احملتاج للشربيين2/260)
مبعىن، وهو أن يدفع ماال إىل شخص ليتجر فيه، والربح بينهما.  واملضاربة واملقارضة القراض (11)

 (2/380)زكراي األنصاريل أسىن املطالب (،5/117انظر:روضة الطالبني للنووي )
زكراي ل لبأسىن املطا . انظر:إابحة االنتفاع مبا حيل االنتفاع به مع بقاء عينههي:  الَعارية (12)

 (.3/313) (، مغين احملتاج للشربيين2/324)األنصاري
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ألن اخلرب إمنا ورد يف البيع وما  ؛أو من أحدمها كالكتابة والرهن والضمان (2)واجلعالة (1)والوديعة
وألن اجلائز ال معىن للخيار فيه ملن هو جائز ، ذكر ليس يف معناه لعدم املعاوضة املقتضية للغنب

 )بشفعة(خيار أيًضا  يثبت( (4)/)وال (3)،من جهته واآلخر دخل موطًنا نفسه على الغنب
إذ يبعد  ؛وال للشفيع وإن كانت معاوضة حمضة،للمشرتي؛ ألن الشقص مأخوذ منه قهرًا

ال يف )و(ثبوته له ضعيف  (5)اجمللس أبحد اجلانبني وتصحيح الرافعيختصيص خيار 
ألهنا وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد املعاوضات المتناع بيع الدين  (6)([حوالة])

 ب[/207ال يف ] )و(ابلدين فهي جارية جمرى الرخص 

                                 
: تقال على اإليداع، وعلى العني املودعة، من ودع الشيء يدع إذا سكن؛ ألهنا ساكنة عند الوديَعة (1)

أسىن  انظر: ه وحفظه.املودع، وقيل: من قوهلم: فالن يف دعة: أي راحة؛ ألهنا يف راحة املودع ومراعات
 .(4/125) (،مغين احملتاج للشربيين3/74)زكراي األنصاريل املطالب

زكراي أسىن ل أسىن املطالب .انظر:التزام عوض معلوم على عمل معني معلوم أو جمهول هي: اجلَعالة( 2)
 .(3/617) ين(، مغين احملتاج للشربي2/439) زكراي األنصاريل املطالب

 (.2/47( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 ب[من نسخة )ب(./51] ل( هناية 4)
نة ، القزويين. مولده: س( هو اإلمام أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل الرافعي5)

هـ. قال ابن الصالح: ))أظن أىن مل أر يف بالد العجم مثله... وكان ذا فنون، حسن السرية، 555
مجيل األثر، َصنَّف شرًحا كبريًا للوجيز، مل ُيَشرح الوجيز مبثله((. وله: شرح آخر صغري، وله )شرح 

ستمائة. انظر: مسند الشافعي(، وأربعون حديثًا مروية، وغريها. توىف حدود سنة ثالث وعشرين و 
(، وطبقات الشافعية 253-22/252(، وسري أعالم النبالء )2/264هتذيب األمساء واللغات )

 (. 2/75طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )(، و8/281للسبكي )
 ( الكلمة مطموسة يف )ج(. 6)
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)اشرتائه يف ال )و(ملا مر  من جوازها من أحد اجلانبني وألن مقصودها العتق  (1))كتابة(
أن هذا ابلنسبة  (3)ألن مقصوده العتق كالكتابة وحبث الزركشي (2)كما يف اجملموع وغريه  نفسه(

الفداء كما لو أقر حبريته مث اشرتاه  (4)للعبد فقط ألنه من جهة السيد بيع ومن جهته ]يشبه[
ما قاله  (5)يعلم ]رد[يثبت اخليار للبائع دونه ويف الصورتني يبعض خيار اجمللس ابتداء ومبا تقرر 

من أن نفي اخليار عن العبد يستلزم نفيه عن السيد ابألوىل إذ ال مساواة فضاًل عن   الشَّارح
قرار أو خالفًا جلمع متقدمني ألهنا إما إ (6)الشَّيخَخانكونه أوىل وال يف قيمة غري الرد كما قاله 

  )منفعة(عقد على  )وال يف(إثبات اخليار  (7)بيع جتري فيه األخيار وكل منهما ال ]يالئم[
على معدوم  (8)كإجارة ومساقاة وإن كانتا من عقود املعاوضات احملضة لئال جيتمع غرر ]وروده[

ملعقود عليه العقد لئال يتلف جزء من ا (9)وغرر اخليار وألن املنفعة تفوت مبضي الزمان ]وألزمنا[
ال يف مقابلة العوض وما اقتضته العلتان من عدم ثبوت اخليار يف البيع الوارد على منفعة كحق 

                                 

 )ج(.  من نسخة أ[/192] ل( هناية 1)
 (. 2/444ة لزكراي األنصاري )(، الغرر البهي9/172( انظر: اجملموع للنووي )2)
، كان فقيها أصوليا أديبا فاضال يف مجيع ذلك، ولد سنة ( هو حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي3)

استدركته هـ من مؤلفاته: "الديباج يف توضيح املنهاج"، "البحر احمليط"، "اإلجابة إليراد ما 745
 (. 3/167هـ انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )794عائشة على الصحابة"، وتويف سنة 

 (. 2/405( مغين احملتاج للشربيين )2/48وانظر كالم الزركشي يف أسىن املطالب لزكراي األنصاري )      
 ( يف )ب( "شبه". 4)
 ( يف )ج( "أرد". 5)
 (. 3/437(، روضة الطالبني للنووي )8/298( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
 ( يف )ب( "يلوم". 7)
 ( يف )أ( "وجوده". 8)
 ( يف )ب، ج( "فألزمنا". 9)
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وحمل  (4)وطائفة (3()2)قال القفال، فيه ليس مراًدا (1)املمر واألوىل من عدم ثبوته يف ]السلم[
 [أ/208اخلالف يف إجارة العني إما إجارة الذمة فيثبت فيها اخليار قطًعا ]

 (7): يثبت أيًضا يف اإلجارةوِقيخلوهو قوي من حيث املدرك  (6)ذكره الشيخان (5)كالسلم
 .(9)يف تصحيح التنبيه (8)مبدة وصححه النووي

                                 
 ( يف )ب، ج( "املسلم". 1)
أئمة الدنيا أبو بكر يعرف ابلقفال الصغري  البحر أحد اإلمام اجلليل هو: عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا املروزي( 2)

املروزي، وليس هو القفال الكبري هذا أكثر ذكرا يف الكتب أي كتب الفقه وال يذكر غالبا إال مطلقا وذاك 
إذا أطلق قيد ابلشاشي، قال السمعاين: يف أماليه كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا وله يف فقه 

ما ليس لغريه من أهل عصره. ومن تصانيفه شرح التلخيص، وشرح الفروع،  الشافعي وغريه من اآلاثر
الفتاوى له يف جملدة ضخمة كثرية الفائدة، كانت وفاته سنة سبع عشرة وأربعمائة انظر: وفيات األعيان 

  (.1/182(، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )5/53(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )3/46)
 ايدة كلمة "كما". ( يف )ب( ز 3)
 (. 2/48(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9/178( انظر: اجملموع للنووي )4)
 ( يف )ب( زايدة كلمة "كما". 5)
( وقال الشيخان: االجارة على الذمة تثبت قطعآ، حىت أنه جيب فيها قبض البدل يف اجمللس فتح العزيز 6)

 (. 3/438ووي )(، روضة الطالبني للنووي للن8/299للرافعي )
 ( يف )ب، ج( زايدة كلمة "مقدرة". 7)
( احلافظ الفقيه الشافعي الزاهد حميي الدين، أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني، 8)

ابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد، ، ويقال النووي، حمرر املذهب الشافعي، ومهذبه وضالنواوي
ولد سنة إحدى وثالثني وستمائة بنوى، قرأ القرآن ببلده وختم وقد انهز االحتالم، كان يقرأ كل يوم 
اثين عشر درًسا، وقد صنف التصانيف املفيدة، منها: "شرح صحيح مسلم" و"رايض الصاحلني" 

وسبعني وستمائة. انظر: اتريخ اإلسالم  و"األذكار" و"األربعني"، وغريها، مات سنة ست
(، 8/395(، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي )176-4/174(، وتذكرة احلفاظ )15/324)

 (. 2/153(، وطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )909)ص:  البن كثري وطبقات الشافعيني
على عدم الثبوت يف اإلجارة ( ذكر األسنوي أن هذا التصحيح خالف مايف املنهاج والروضه وهو أنه 9)

= 
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أي  )وعوضهما(ألهنما ليسا بيًعا وال يف معناه  )كنكاح وخلع(و (1)واملشهور خالفه
وإن قدر استقالله أبن يفسد العوض أو تكون الزوجة مفوضة  تبًعا هلما (2)اخللع والنكاح

 .(4)احلاكم مهر املثل (3)]فيفرض[
: قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق؛ ألن عتق البائع يف مدة اخليار انفذ ولو فرع

من  )بتخاير(خيار اجمللس  )وانقطع(ابعه بشرط نفي اخليار مل يعتق لعدم صحة البيع كما مر 
اخرتان إبطال اخليار أو  (5)قدين حنو ختايران العقد أو اخرتانه أو ألزمناه أو أمضيناه ]أو[املتعا

إفساده فإن قال أحدمها لآلخر اخرت انقطع خيار القائل وإن مل خيرت اآلخر لتضمنه الرضى 
  (7)/(6)ابللزوم ولو اختار أحدمها لزومه

لفسخ من أحدمها مقدم على وا (8)سقط خياره فقط واحتمل التبعيض لوقوعه دواًما
اإلجازة من اآلخر وإن أتخر عنها ألن إثبات اخليار هلما إمنا قصد به التمكن من الفسخ 

                                 
 (.5/167(، املهمات لألسنوي )1/379انظر: تصحيح التنبيه للنووي )

(، أسىن املطالب لزكراي 3/437(، روضة الطالبني للنووي )8/299( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 (. 2/406(، مغين احملتاج للشربيين )2/48األنصاري )

  ( كلمة "والنكاح" مكررة يف )ج(.2)
 ( يف )ب( "فيتفوض". 3)
(، 3/437(، روضة الطالبني للنووي )8/299( على األصح من الوجهني انظر: فتح العزيز للرافعي )4)

 (. 2/406مغين احملتاج للشربيين )
 ( يف )ب( "و". 5)
 ( 3/438( انظر: روضة الطالبني للنووي )6)
 أ[ من نسخة )ب(. /52]ل( هناية 7)
 (. 243ر أليب بكر تقي الدين الشافعي )ص ( انظر: كفاية األخيا8)
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اخليار يف البيع رخصة شرع للرتوي ودفع الضرر  (2)ومن مَث قال الرافعي (1)دوهنما ]ألصالتها[
م ليأمن املتصرف من فهو عارض واألصل لزومه مبعىن أنه من العقود اليت يقتضي وضعها اللزو 

 ب[/208نقض صاحبه ]
أببداهنما عن جملس العقد للخرب  )أو تفرق(لتصرفه أو أن الغالب من حاالته اللزوم 

وإال دام خيارمها وإن متاشيا أو أقاما فيه سنني وحيصل التفرق أبن يفارق أحدمها  (3)السابق
فرق ال يتبعض خبالف التخاير وكان اآلخر منه ولو انسًيا وجاهاًل وإن استمر اآلخر فيه ألن الت

وقضيته حل الفراق  (5)راوي اخلرب إذا ابتاع شيًئا قام ميشي هنيهة مث رجع ¶ (4)ابن عمر

وال حيل له أن يفارق صاحبه »خشية أن يستقيله صاحبه وحديث الرتمذي الذي حسنه: 
أي خيتار الفسخ فعرب ابإلقالة عنه حممول على احلل املستوي الطرفني   (6)«أن يستقيله خشية

                                 
 ( يف )ب( "ألصالتهما". 1)
 ( 8/292( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 ( تقدم خترجيه. 3)
، رضي ( هو: الصحايب اجلليل أبو عبد الرمحن، عبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي4)

هللا عنه، ولد سنة ثالث من املبعث النبوي، أسلم مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم، وهاجر وهو ابن 
عشر سنني. وعرض على النيب  صلى اَّللَّ عليه وسل م ببدر فاستصغره مث أبحد فكذلك مث ابخلندق 

، مات سنة أربع ومثانني. انظر: فأجازه، وهو يومئذ ابن مخس عشرة سنة كما ثبت يف الصحيح
 (. 4/156( واإلصابة يف متييز الصحابة )3/336( وأسد الغابة )3/950االستيعاب )

( 1531) 3/1163( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني. 5)
 من طريق انفع موىل ابن عمر، عنه. 

(، والرتمذي 3456( رقم )2/363لبيوع، ابب يف خيار املتبايعني )( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب ا6)
(، 1247( رقم )3/550يف جامعه، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف البيعني ابخليار مامل يتفرقا، )

والنسائي يف سننه الكربى، كتاب البيوع، ابب وجوب اخليار للمتبايعني قبل تفرقهما أببداهنما 
 (. 6075( رقم )4/10)

 (. 5/155قال الرتمذي: " هذا حديث حسن"، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل )      
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على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه  (2)مستنًدا إىل حكاية اإلمجاع (1)كما جزم به ابن عبد الرب
ال يقيله إال أن يشاء فقول أيب حامد املنفي احلل املقابل للحرمة ضعيف بل شاذ  (3)]وأن[

العرف فإن كاان بنحو دار صغرية فبخروج أحدمها منها أو صعوده السطح أو  واملعترب يف التفرق 
الصحن أو عكسه أو سوق أو صحراء أو بيت متفاحش  (4)كبرية فباخلروج من البيت إىل/

السعة فبتولية الظهر واملشي قلياًل وإن كان يسمع اخلطاب وال حيصل بنحو بناء جدار إال إن  
لى األوجه ولو تناداي ابلبيع من بعد امتد خيارمها مامل يفارق ع (5)فعلهما أو ]أمرمها[بكان 

 أ[/209أحدمها مكانه ويصل ]
أنه إذا  (8)(7)وحبث ابن الرفعة (6)إىل موضع لو كان اآلخر معه مبجلس العقد عد تفرقًا 

                                 
مة، احملدث، الفقيه، حافظ املغرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد( 1) الرب بن  الشيخ، العال 

، قال القاضي عياض: ))احلافظ، شيخ 362، األندلسي، القرطيب، املالكي، ولد سنة: عاصم النمري
علماء األندلس، وكبري حمد ثيها يف وقته، وأحفظ من كان هبا لسنة مأثورة( (. وهو صاحب التصانيف 

ملقتبس ، وله مخس وتسعني سنة. انظر: جذوة ا463الفائقة، كــــ)االستذكار( و)التمهيد(. مات سنة: 
 (. 158-18/153(، وسري أعالم النبالء )130-8/127(، وترتيب املدارك )367)ص: 

 (. 6/477( انظر: االستذكار البن عبدالرب )2)
 ( يف )ب، ج( "وأنه". 3)
 ب[من نسخة )ج(. /192] ل( هناية 4)
 ( يف )ب( "أيمرمها". 5)
(، التهذيب للبغوي 3/440للنووي ) (، روضة الطالبني304-8/303( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)

 (.2/408(، مغين احملتاج للشربيين )3/307)
هو: أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع، أبو العباس، حامل لواء الشافعية يف عصره جنم الدين أبو العباس ( 7)

، ولقب ابلفقية لغلبة الفقه عليه وويل حسبة مصر ودرس ابملعزية هبا وانب يف القضاءومن ابن الرفعة
تصانيفه: )املطلب يف شرح الوسيط، والكفاية يف شرح التنبيه، تويف: سنة عشر وسبعمائة. انظر: طبقات 

  وبعدها(.2/211الشافعية البن قاضي شهبة ) وبعدها(، طبقات9/24الشافعية الكربى )
 (. 8/385( انظر: كفاية النبية البن الرفعة ) 8)
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قصد جهة اآلخر دام خياره ووجهه أن ذلك ال يعد مفارقة عرفًا بل هو زايدة يف القرب وعليه 
ولو تبايعا ببيتني من دار أو  (1)يتجه أنه ال ينقطع ابلعود إىل مكانه قال يف الروضة فالذي

صحن وصفة ينبغي أن يكوان كاملتباعدين ويف البيع ابملكاتبة ميتد خيار املكتوب إليه ما دام يف 
أو  (2)جملس قبوله وخيار الكاتب إىل أن ينقطع خيار املكتوب إليه وإمنا ينقطع ]ابلتخاير[

فلو أكرها أو أحدمها بضرب أو غريه على التخاير أو االختيار أو التفرق مل  )طوًعا(تفرق ال
وميتد خياره يف  (3)يبطل خيارمها كأن محل أحدمها أو أخرج كرًها بغري حق وإن مل يسد فاه

وفارق  (4)جملس زوال اإلكراه إىل أن يفارقه ويبطل خيار املاكث إال إن منع من اخلروج معه
كالقونوي قوله طوًعا ابلتفرق    (6)الناسي واجلاهل بتقصريمها دونه وختصيص املصنف (5)/املكره

كأنه القتصار الشيخني على ذلك وإال فواضح أن التخاير مثله كما تقدم على أنه يصح 
رجوعه يف كالم املصنف للتخاير أيًضا وأفهم كالمه أنه يبطل خيارمها هبرب أحدمها وإن مل 

لتمكنه من الفسخ ابلقول عند شروع صاحبه  (7)تباعه كما رجحه يف الروضةيتمكن اآلخر من ا
 ب[/209]

                                 
 (. 3/440( انظر: روضة الطالبني للنووي )1)
 ( يف )ج( "ابخليار". 2)
( مل ينقطع خياره على املذهب. وقيل: وجهان كالقولني يف املوت، أحدمها: ينقطع. وأصحهما: على 3)

( 8/306(، فتح العزيز للرافعي )3/307انظر: التهذيب للبغوي ). ال ينقطعوجهني. أصحهما: 
 (.3/443روضة الطالبني اللنووي )

( وإذا مل يبطل خيار املخرج مل يبطل خيار املاكث ايضا ان منع من اخلروج معه وان مل مينع بطل يف اصح 4)
 (.8/307الوجهني انظر: فتح العزيز للرافعي )

 من نسخة )ب(.  ب[/52] ل( هناية 5)
 (.2/59( انظر: اخالص الناوي البن املقرئ )6)
 (. 3/443( انظر: روضة الطالبني للنووي )7)
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اهلرب وألن اهلارب فارق خمتارًا خبالف املكره فإنه ال فعل له وفارق عدم حنثه لو  (1)[يف]
حلف ال يفارقه غرميه ففارقه غرميه وأمكنه متابعته فلم يتبعه أبن احلكم هنا منوط ابلتفرق وهو 

فرقة من كل منهما ومث ابملفارقة من احلالف نعم لو قال ال نفرتق كان كما هنا أما إذا حيصل ابل
تبعه فاخليار ابق مامل يتباعدا أبن حلقه قبل انتهائه ملسافة حتصل مبثلها املفارقة عادة وإال فال أثر 

لس ونوم وخرس طرأ يف اجمل (3)وإغماء كما يف بعض ]نسخ أصله[ )ال مبوت وجنون( (2)للحوقه
للعاقدين أو أحدمها فال ينقطع خيار اجمللس كخيار الشرط بل أوىل لثبوته ابلعقد بل ينتقل إىل 
الوارث إن أتهل ولو عاًما كاإلمام عن بيت املال وإال نصب احلاكم من يفعل له ما فيه 

العاقد وايل ويل اجملنون ولو قاضًيا واىل املوكل إن كان  (5)والسيد يف مكاتب ومأذون (4)املصلحة
 (7)اخلرب (6)وكياًل ومن انتقل له إن كان حاضرًا امتد إىل أن يتفرقا وإال فإىل أن يفارق ]جملس[

وينفسخ العقد بفسخ بعض الورثة يف نصيبه أو الكل وإن أجاز الباقون كما لو فسخ املورث يف 
اع البعض وأجاز يف البعض وال يتبعض الفسخ لإلضرار ابآلخر احلي وبه فارق عدم انقط

فيما لو مات مورثهم واطلعوا على  (8)أ[/210خيارهم بفراق بعضهم وإمنا مل ينفسخ يف الباقي ]

                                 
 ". من( "أ( يف )1)
 (. 2/408(، مغين احملتاج للشربيين )2/50( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( يف )ج( "النسخ وأصله". 3)
(، كفاية النبية 5/57( احلاوي الكبري للماوردي )18-3/17ازي )( وهو املذهب. انظر: املهذب للشري 4)

 (.50-8/49البن الرفعة ) 
 ( وما دون. 5)
 ( يف )ج( "اجمللس اخلرب". 6)
 (.2/408(، مغين احملتاج للشربيين )3/18( انظر: املهذب للشريازي )7)
الذي هو فيه، فإن فارقه قبل أن ( على الصحيح من الوجهني وهو املشهورأن له اخليار إىل يفارق جملسه 8)

(، البيان 3/318يفسخ، أو قام الثاين من املتبايعني من جملسه. لزم العقد. انظر: التهذيب للبغوي )
= 
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 (3)وال (2)مث جابرًا وهو األرش وال جابر له هنا (1)عيب ابملبيع ففسخ بعضهم ألن ]للنقص[
وأقراه  (5)(4)يثبت لورثة غائبني إال إن اجتمعوا يف جملس واحد على ما نقله الشيخان عن املتويل

وينقطع مبفارقة املتأخر فراقه منهم  (6)لكن اعرتض أبن املعتمد أنه يثبت هلم بوصول اخلري إليهم
ولو أجاز  (7)جملسه ولو كان ملن خرس إشارة مفهمة أو كتابة ختري وإال نصب احلاكم انئًبا عنه

اته صحة الوارث أو فسخ قبل علمه مبوت مورثه فقياس ما مر فيمن ابع مال أبيه ظااًن حي
الوجه عدم نفوذ إجازته ألهنا  (9)اإلَمامُ لكن قال  (8)فسخه وإجازته وهو ما اعتمده يف البسيط

                                 
 (. 2/49(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5/39للعمراين )

 ( يف )ج( "للبعض". 1)
 (.2/409( انظر: مغين احملتاج للشربيين )2)
 . ( يف )ب( "وإال"3)
الفقيه  ( الشيخ اإلمام أبو سعد عبد الرمحن بن أيب سعيد مأمون بن علي بن إبراهيم املعروف ابملتويل4)

س ابلنظامية الشافعي النيسابوري؛ صاحب التتمة مولده سنة ست أو سبع وعشرين وأربعمائة ودر 
مث أعيد واستمر إىل حني وفاته سنة مثان وسبعني  بعد الشيخ أيب إسحاق مث عزل اببن الصباغ

(، 107-5/106(، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي )3/133وأربعمائة. انظر: وفيات األعيان )
 (. 1/247بن قاضى شهبة )(، وطبقات الشافعية ال464-463وطبقات الشافعيني )ص: 

 (. 3/442(، روضة الطالبني للنووي )8/306( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 ( انظر: املرجع السابق.6)
(، أسىن املطالب لزكراي 3/444(، روضة الطالبني للنووي )308-8/307( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)

 (. 2/50األنصاري )
 (. 2/49لبسيط انظر: أسىن املطالب لألنصاري )( النقل عن قول الغزايل يف ا8)
، النيسابوري إمام ( اإلمام: هو عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن عبد هللا بن حيوية اجلويين9)

شيخ أيب حممد، أخذ الفقه على والده وجد واجتهد يف املذهب واخلالف احلرمني أبو املعايل ولد ال
واألصولني، وبعد وفاة والده أقعد مكانه للتدريس،قال عنه الشريازي: " متتعوا هبذا اإلمام فإنه نزهة 
= 
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 . (1)رضى وإمنا يتحقق مع العلم انتهى
  (2)وال يرد عليه كون الفسخ رًضا أيًضا إببطال العقد ورد املبيع ألن الرضى/

الفسخ ألنه به يرجع العوض إىل أصله ولو بلغ املوىل رشيًدا قبل  يف اإلجازة أمت خبالف
له وال ينتقل للموىل ألن أحكام العقد تتعلق ابملباشر وهو الويل  (3)تفرق الويل فاألوجه بقاؤه/
 .(4)وكذا يقال يف خيار الشرط

قبل متام  لبطالن الوكالة (6)يف البحر (5)ولو عزل الوكيل قبل التفرق بطل البيع على ما 
 ب[/210وكعزله موت املوكل ] ،وأي فرق بني عزله وموته وفيه َنظرالبيع 

ولو اختلفا يف التفرق أو اتفقا عليه وتنازعا يف الفسخ قبله صدق املنكر بيمينه وإن طال 
صل فإن اتفقا على عدمه وادعى أحدمها الفسخ الزمن مامل حتله العادة على احتمال ألنه األ

 .(7)وأنكره اآلخر فدعوى الفسخ فسخ

                                 
هذا الزمان". وقال احلافظ أبو حممد اجلرجاين هو إمام عصره ونسيج وحده واندرة دهره ". وله 

منها النهاية يف الفقه والشامل يف أصول الدين، والربهان يف أصول الفقه، واإلرشاد  تصانيف عديدة
هـ. انظر: طبقات الشافعية الكربى 478يف أصول الدين، والتلخيص، والورقات وغريها، تويف رسنة 

 وما بعدها(. 1/255وما بعدها(، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) 5/165للسبكي )
 (. 2/409(، مغين احملتاج للشربيين )2/49املطالب لألنصاري )( انظر: أسىن 1)
 أ[ من نسخة )ب(./53] ل( هناية 2)
 أ[ من نسخة )ج(. /193] ل( هناية 3)
 (. 2/49( انظر: أسىن املطالب لألنصاري )4)
(5 ."  ( يف )ج( زايدة كلمة "مرَّ
 (. 4/459( انظر: حبراملذهب للروايين )6)
 (.3/444(، روضة الطالبني للنووي )8/309لرافعي )( انظر: فتح العزيز ل7)
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ما  وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد (2)عن الروايين (1)فرع: يف اجملموع 
بيده لزمه الدفع وليس له احلبس حىت يقبض متاعه وإمنا جاز لكل عند االختالف يف البداءة 

دفع إليه اآلخر ألن الفسخ هنا رفع حكم العقد فبقي التسليم حبكم اليد حبس ما بيده حىت ي
 وهي توجب الرد وهناك التسليم ابلعقد وهو يوجب التسليم من اجلانبني انتهى.

 وبه يعلم أن مجيع الفسوخ ال حبس فيها إال الفسخ ابإلقالة ملا أييت.
أو من حني الشرط إذا  )من العقد(متوالية مبتدأة  )بشرِطِه ثالًًث(يثبت اخليار أيًضا  )و(

لبعض األنصار وهو حبان  ♀وملا صح من قوله  (3)لإلمجاع )فأقل(وقع يف اجمللس 

مبهملة مفتوحة فموحدة كما يف رواية أو والده منقذ كما يف أخرى وال مانع من قوله هلما فال 
وقيس  (5)مث أنت ابخليار يف كل سلعة تبيعها ثالث ليال" ،(4)تنايف: "إذا ابيعت فقل ال خالبة

                                 
 (.225-9/224( اجملموع للنووي )1)
، قاضي القضاة فخر اإلسالم أبو ( هو الروايين عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن أمحد2)

وايين، صاحب البحر، من رؤوس األفاضل يف أايمه مذهًبا وأصواًل وخالفًا وغريه كانت له احملاسن الر 
الوجاهة والرائسة والقبول التام عند امللوك، ومن تصانيفه البحر، والكايف شرح خمتصر على املختصر 

ر احملرم واحللية، استشهد جبامع آمل عند ارتفاع النهار بعد فراغه من اإلمالء يوم اجلمعة حادي عش
(، طبقات 3/198سنة اثنتني وقيل سنة أحدى ومخسمائة قتله املالحدة. انظر: وفيات األعيان )

 (. 1/287الشافعية البن قاضى شهبة )
فتح (486-6/485االستذكار إلبن عبدالرب )( قال الرافعي: األصل يف خيار الشرط اإلمجاع. انظر: 3)

 (. 8/310العزيز للرافعي )
؛ يعين: اخلداع، يقال منه: خلبته أخلبه خالبة إذا خدعته. غريب احلديث للقاسم بن سالم ( ال َخالبة4)

(2/243 .) 
( رقم 2/745( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب ما يكره من اخلداع يف البيع )5)

( رقم 1165)/3 البيع، )(، ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب من خيدع يف2011)
= 



 
111 

ذلك ابشرتاطهما مًعا واشتهر شرًعا  أ[/211ابشرتاطه من املشرتي اشرتاطه من البائع ويصدق ]
أن ال خالبة عبارة عن اشرتاط اخليار ثالاًث وأصلها ال غنب وال خديعة فإن أطلقاها ومها يعلمان 

الاًث وإن جهاله أو أحدمها مل يتخري واحد منهما وخرج ابلثالثة ما فوقها معناها صح وختريا ث
وجاز أقل منها ابألوىل لكن  النَّص  وشرطه مطلًقا كما أييت ألن ثبوته غرر فيقتصر فيه على مورد 

وم أو إىل أن فإن شرط اخليار أو ذكر له مدة جمهولة كبعض ي )مقدرًا(أن يكون  (1)يشرتط
جييء زيد بطل العقد للغرر ولو قال إىل ساعة صح ومحل على حلظة ألهنا املتيقن مامل يرد 
الساعة الزمانية كما هو ظاهر أو إىل يوم محل على يوم العقد فإن عقد نصف النهار فإىل مثله 

  (2)وتدخل الليلة للضرورة/
عقد ألهنا أصل واخليار تبع فاغتفر يف وإمنا مل جيعل اليوم يف اإلجارة حممواًل على يوم ال

مدته مامل يغتفر يف مدهتا ويصح إىل طلوع الشمس أو وقت طلوعها ألنه معلوم وألن الطلوع 
حممول على وقت الطلوع الستعماله فيه كثريًا وإن كان بينهما فرق إذ األول يصدق بطلوع 

غيم ولو قال إىل الليل أو حنوه مل البعض والكل خبالف الثاين وكذا يقال يف الغروب وجيتهد يف ال
 .(3)يدخل ما بعد إىل

                                 

، بلفظ: )إذا ابيعت فقل: ال خالبة (، ¶(. كالمها من حديث عبد هللا بن عمر 1533)

وأما زايدة: )مث أنت ابخليار يف كل سلعة تبيعها ثالث ليال( فأخرجها ابن ماجه يف سننه، كتاب 
 . 8/17خ الكبري (، والبخاري يف التاري2355) 2/789األحكام، ابب احلجر على من يفسد ماله، 

 ( يف )ب، ج( زايدة كلمة "فيه". 1)
 ب[ من نسخة )ب( /53] ل( هناية 2)
( لو شرطا اخليار إىل وقت طلوع الشمس من الغد جاز. ولو قاال: إىل طلوعها، قال الزبريي: ال جيوز ؛ 3)

الشعاع، ال من ألن السماء قد تغيم فال تطلع، وهذا بعيد، فإن التغيم إمنا مينع من اإلشراق واتصال 
الطلوع. واتفقوا على أنه جيوز أن يقول: إىل الغروب، وإىل وقت الغروب. وقال النووي يف زايدات 
= 
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خبالف املبهم فإذا  )معني(مبيع  )يف(ب[ اخليار إن كان /211وإمنا يصح البيع بشرط ] 
 (1)اشرتى عبدين بشرط اخليار أو زايدته يف أحدمها مل يصح البيع كما لو ابع أحدمها ال بعينه

 بيع دين بدين فال جيري فيها خيار الشرط.كاحلوالة فإهنا   (2)وخبالف بيع ]الدين[
وخرج بقوله من العقد ومبا قيدته به مالو شرط ابتداؤه من التفرق فإنه يبطل للجهالة ولو 

ويشرتط  (4)املشروطة ومها يف اجمللس بقي خياره أو عكسه بقي خيار الشرط (3)انقضت املدة
أي يف املدة املشروطة  )يبقى هبا(ا فيه اخليار أن يكون مم (5)أيًضا يف املبيع الذي ]يشرتط[

 خبالف غريه كبقل شرط يف بيعه اخليار ثالثة أايم وهذا من زايدته.
وحيث اشرتطا اخليار وأطلقا ثبت للعاقدين من ابئع ومشرت ولو وكياًل وحنوه فال يلزم 

 ويلزمه. (6)العقد برضى املوكل ولو منع الوكيل مل يؤثر كما اقتضاه كالم الروضة
من اجلانبني أو أحدمها )لعاقد( مل يطلقا وأرادا النص على من يتخري جاز شرطه فإن  

عليه وشرط اخليار له وحده مل جيز   (8)استعقب امللك العتق كأن اشرتى من يعتق/ (7)إمجاًعا نعم

                                 
(، روضة 8/312الروضة: األصح: خالف قول الزبريي. وهللا أعلم. انظر: فتح العزيز للرافعي )

 (. 2/50( أسىن املطالب لألنصاري )3/445الطالبني للنووي )
(، اجملموع للنووي 8/312(، فتح العزيز للرافعي )3/445(، )3/445الطالبني للنووي ) ( انظر: روضة1)

(9/193 .) 
 ( يف )ب( " البني". 2)
 ( يف )ج( زايدة كلمة "اجملهولة". 3)
 (. 8/313( انظر: فتح العزيز الرافعي )4)
 ( يف )ب( "شرط". 5)
 (. 3/449( انظر: روضة الطالبني، للنووي )6)
 زايدة "إن"، ويف )ب( طمس يف هذا املوضع. ( يف )ج( 7)
 ب[ من نسخة )ج(./193] ل( هناية 8)
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أ[ /212وإذا شرط هلما بطل خيار أحدمها بفسخ اآلخر دون إجازته ومشل العاقد ] ،كما أييت
فإن أذن له يف ذلك وأطلق فشرطه مطلًقا ومل يقل يل  ،أيذن يف اشرتاطه له موكله الوكيل وإن مل

أبن يشرطه له  )وموكل( ،وال ملوكلي ثبت للوكيل وحده؛ ألن معظم أحكام العقد تتعلق به
كالعبد املبيع أبن شرطاه له؛ ألن احلاجة قد تدعوا إىل ذلك   )وأجنيب( (1)وكيله وإن مل أيمره

 .(2)بيع سواء اشرتطاه لواحد أم أحدمها لواحد واآلخر آلخرلكونه أعرف ابمل
اشرتاط بلوغ األجنيب وإن كان سفيًها ومشل كالمه كغريه ما لو شرطاه  (3)وحبث الزركشي 

  (4)لكافر واملبيع عند مسلم أو حملرم واملبيع صيد/
وجزًما يف وبه صرح الروايين فقال بعد نقله عن والده عدم اجلواز احتمااًل يف األوىل 

 .(5)الثانية: "األصح عندي اجلواز فيهما"
على أن يؤامر أو يشاور فالاًن يف الثالث أو ما دوهنا وقدره صح  (6)ولو اشرتى ]شيًئا[

وإن مضت املدة ومل يؤامره أو  ،فإن فسخ ومل يؤامره مل ينفسخ عماًل ابلشرط ،وأييت مبا أيمره به
 .(7)مل يشر عليه بشيء لزم العقد

 

                                 
(، املهذب للشريازي 71-5/70 انظر: احلاوي الكبري للماوردي )ني( وهو الصحيح من الوجه1)

 (. 8/316(، فتح العزيز للرافعي )3/331( التهذيب للبغوي )3/364)
 (. 2/52أسىن املطالب لألنصاري ) انظر: (2)
 (.2/52( النقل عن الزركشي. انظر: أسىن املطالب األنصاري )3)
 أ[ من نسخة )ب(. /54] ل( هناية 4)
 (.4/458) حبراملذهب للروايين ( انظر: 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 (.3/448(، روضة الطالبني للنووي )8/316( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
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 ،ويكون شارط اخليار لنفسه ،صحيح (3)أن قوله: على أن ]أشاور[ (2()1)األذرعي وحبث
كما   (4)وحمل جواز اشرتاط اخليار لألجنيب حيث عقد لنفسه خبالف الوكيل فإنه ال جيوز ]له[

ب[ العاقد اآلخر /212ومثله ] (6)لألجنيب[ ]فإنه ال جيوز أن يشرتطه يف الوكالة (5)]سنذكره[
وال يلزم األجنيب فعل األحظ بناء  ،وإال بطل العقد ،الذي يبيعه أو يشرتي منه إال إبذن موكله

: "لو (7)على أن شرط اخليار له متليك ال توكيل وهو ما اقتضاه كالمهم كصريح قول الغزايل
 قال: عزلت نفسي مل ينعزل".

يء إليه عبارته فهما متالزمان غالًبا وحيث ثبت خيار اجمللس ثبت خيار الشرط كما توم
لكن ذاك أوىل ابلثبوت لقصر زمنه غالًبا وهلذا مل يثبت هذا فيما ال يثبت فيه ذاك خبالف 

كما يف الصرف وبيع الطعام ابلطعام   )ال إن حرم تفرق بال قبض(عكسه كما ذكره بقوله: 

                                 
مة الفقيه املفسر، شهاب1) الدين أبو العباس أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد الواحد،  ( الشيخ العال 

، فقيه حلب، ولد أبذرعات الشام، سنة مثان وسبعمائة. تفقه ابلقاهرة، وويل نيابة األذرعي الشافعي  
، صنف كثريا يف الفقه الشافعي، رحل لطلب العلم، مث استقر يف حلب إىل أن تويف القضاء حبلب،

(، 310-1/309سنة ثالث ومثانني وسبعمائة. انظر: ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد )
(، والدرر 3/141( وطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )5/132والسلوك ملعرفة دول امللوك )

 (. 1/291(، واملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف )1/145ائة الثامنة )الكامنة يف أعيان امل
 (.2/52( النقل عن األذرعي انظر: أسىن املطالب األنصاري )2)
 ( يف )ج ( "يشاور". 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 ( يف )ب، ج( "سيذكره". 5)
 ( العبارة يف )ب( "إن شرط لألجنيب" ويف )ج( "أن يشرطه لألجنيب". 6)
( قاهلا الغزايل يف فتاويه كما نقله عنه الزركشي لو قال األجنيب عزلت نفسي مل ينعزل. انظر: أسىن 7)

 ( 2/52املطالب لألنصاري )
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أو لزومه  (1)ار أعظم غررًا منه ملنعهوالسلم فال يثبت فيها خيار الشرط المتناع التأجيل فيها واخلي
 .(2)وإن ثبت فيها خيار اجمللس كما مر

من أنه لو ابع بشرط القبض يف اجمللس جاز  (3)وسلمت عبارته عما أورد على أصله 
فيه خالف ما يومهه كالمه ويستثىن أيًضا ما مر فيما خياف فساده مدة اخليار  (4)شرط ]اخليار[

ما لو شرط الكافر اخليار لنفسه يف بيع عبده املسلم فإنه جيوز   (5)فال جيوز شرطه ألحد ]و[
وال يشكل مبا مر عن والد الروايين ألنه يغتفر يف العاقد ملا له فيه من  (6)كما يف اجملموع

اضًيا وهذه أن يبيعه بيًعا م الَقاِضياملصلحة ما ال يغتفر يف غريه نعم إن كثر ذلك منه ألزمه 
 أ[/213]

اشرتاط خيار الثالث يف املصراة  (8)أيًضا وأقره ابن الرفعة (7)هي املستثناة واستثىن اجلوري

                                 
 ( يف )ب، ج( زايدة كلمة "امللك". 1)
 (. 2/416(، مغين احملتاج للشربيين )8/314( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 (.271 )ص( انظر: احلاوي الصغري للقزويين3)
 ( يف )ب( "اخلالف". 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 (.9/184( انظر: اجملموع للنووي )6)
، واجلور بضم اجليم مث الواو الساكنة مث الراء بلدة من ( هو: القاضي أبو احلسن علي بن احلسني اجلوري7)

فقهاء الشافعية اجللة. وصنف املرشد يف عشرة أجزاء واملوجز على ترتيب بالد فارس، كان أحد ال
املختصر يشتمل على حجاج مع اخلصوم اعرتاضا وجوااب، قال ابن القاضي شهبة: ومل يؤرخوا وفاته. 

(، وطبقات 3/457(، وطبقات الشافعية للسبكي )2/614انظر: طبقات الفقهاء الشافعية )
 (. 130-1/129الشافعية البن قاضى شهبة )

( واستثىن اجلوري املصراة فقال ال جيوز اشرتاط خيار الثالث فيها للبائع ألنه مينع احللب وتركه مضر 8)
ابلبهيمة حكاه عنه يف املطلب وإمنا جيوز شرطه " مدة معلومة " متصلة ابلشرط متوالية " ثالثة " من 
= 
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من احللب ليس عدم كونه  (1)للبائع ألنه مينع احللب وتركه يضر ابلبهيمة ويوجب امتناع ]البائع[
ما قصده من ظهور التغرير  ملكه ملا أييت من أن امللك ملن خري بل احملافظة على (2)على ]ما[

كاألذرعي من   (4)لو حلب فات عليه ذلك فسقط ما أطال به املصنف (3)ابلتصرية ]ألنه[
 .(5)االعرتاض على ذلك

نعم قد يستشكل من وجه آخر وهو  ،وعلم أن غري املصراة وإن كانت لبواًن ليست مثلها
وقد جياب أبن املشرتي علم هبا  ،أن املشرتي إذا علم ابلتصرية فات على البائع قصد التغرير

  (6)وجهل البائع علمه بذلك/
يعلم من ترتب  (7)فيحرم على املشرتي حينئذ موافقة البائع على اشرتاط اخليار لنفسه ]ملا[

جياب أبن املشرتي مل يعلم وخيتص حترمي اشرتاط  (8)الضرر الالحق للبهيمة على ذلك ]أو[
 (10)نه انضم إىل قصده التغرير احملرم قصد زايدة الضرر/أل (9)اخليار للبائع حينئذ ]ابلبائع[

                                 
و زائدة على الثالثة. النقل عنهم. انظر: فتح األايم " فأقل " خبالف ما لو أطلق أو قدر مبدة جمهولة أ

 (.1/200الوهاب لزكراي األنصاري )
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 2)
 ( يف )أ( "أنه". 3)
 (. 61-2/60( إخالص الناوي إلبن املقرئ )4)
 (. 2/416(، مغين احملتاج للشربيين )1/200( انظر: فتح الوهاب لألنصاري )5)
 ب[ من نسخة )ب(. /54] ل ( هناية6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
 ( يف )ب( "و". 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 أ[ من نسخة )ج(. /194] ل( هناية 10)
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 والتغرير الناشئة من اشرتاطه اخليار لنفسه.
من  )مبشرت(شرطه  )اختص(أحدمها كما مر نعم إن  )أو(وجيوز شرط اخليار للعاقدين 

ب[ من /213واعتمده القونوي واألذرعي فهي أحسن ] (1)أقر حبريته كما أفادته عبارة أصله
لعتقه عليه  (3)يف غري التدريب (2)كأبيه أو ابنه مل جيز خالفًا للبلقيين  )بعضه( أو عبارته

الختصاص امللك به فيلزم من ثبوت اخليار عدم ثبوته خبالف ما إذا شرط هلما أو للبائع ألنه ال 
له من  )ملن شرط(أي اخليار املشروط  )وهو(يعتق إال ابللزوم ألن امللك موقوف أو للبائع 

ـبموته ينتقل  )فـ(املشروط له  )فإن مات األجنيب(أو موكل أو أجنيب دون الشارط وموكله عاقد 
وإن تبعه أكثر  (4)مالًكا كان أو وكياًل ال إىل املوكل خالفًا ملا يقتضيه كالم أصله )للعاقد(اخليار 

 .(5)زايدته كما يف اجملموع وهذا من  )للموكل(ـبموته ينتقل اخليار  )الوكيل فـ(مات  )أو(شراحه 
 وهو كذلك. ،وأفهم كالمه أنه ال ينتقل لورثة الوكيل

 ،ولو شرطا خيار يوم فمات أحدمها يف أثنائه فزاد وارثه مع اآلخر خيار يوم آخر جاز 

                                 
 (. 271-270( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص1)
( هو الشيخ الفقيه احملدث احلافظ املفسر األصويل النحوي سراج الدين أبو حفص عمر بن رسالن بن 2)

األصل البلقيين املولد  ن صاحل بن شهاب بن عبد اخلالق بن عبد احلق الكناين العسقاليننصري ب
صر الغربية، حفظ القرآن. له تصانيف املصري مولده سنة أربع وعشرين وسبعمائة ببلقينة من قرى م

منها: حواشي على الروضة يف جملدين وتصحيح على املنهاج يف أربع جملدات من كتاب اجلراح إىل 
آخر املنهاج وكتاب يف الفقه يسمى التدريب انتهى فيه إىل النفقات وغري ذلك. تويف يف ذي القعدة 

وذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد  (،114سنة مخس ومثامنائة. انظر: الرد الوافر )ص: 
 (. 42-4/36(، وطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )2/239)

 حتقيق الطالب: عبدهللا حممد العقيل.  1129-1128( انظر: اإلسعادص3)
 (.267( قول احلاوي: ))فإن مات األجنيب فلمن له العقد(( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص4)
 (. 9/184وع للنووي )( انظر: اجملم5)



 
118 

أو الثاين ولو  ،أو الثالث سقط هو فقط ،ولو أسقط من شرطه له ثالاًث اليوم األول بطل الكل
 بقاء الثالث سقطا. (1)]شرط[

( يف املبيع أو الثمن يف زمن خياري اجمللس والشرط فيه طرق كثرية أصحها أنه لك)وامل
وكسب وليس منه  ،ومهر أمة وطئت بشبهة ،ولنب ،كبيض  ،وهو النماء ،أي: مع ريع )بريع(

 )بيع(نفاذ و(  ،إيالدنفاذ )و(  ،)نفاذ عتقمع )و( احلمل املقارن للبيع؛ ألنه مبيع كاألم 
فمن خري منهما ملك  ،(2)من ابئع أو مشرت )ملن خري(اثبت  م وطء()حكمع )و(  أ[/214]

 (3)]وترتبت[ ،وجاز له وطئه من حيث امللك ،ريع ما خري فيه ونفذ منه عتقه وإيالده وبيعه
من  (4)وإن حرم ]الوطء على املشرتي[ ،عليه أحكامه من ثبوت النسب واالستيالد وغريمها

: كيف حيل له الوطء عند وجوب االسترباء مع أن (6)[عدم االسترباء فسقط ما ]قيل (5)حيث
ال من نفس العقد؟ على أنه قد ال جيب االسترباء أبن يشرتي  ،زمنه إمنا حيسب من لزوم العقد

  (7)وإن حرم من جهة أخرى ،زوجته فال حيرم وطئها يف زمن اخليار من حيث االسترباء أيًضا
ابحلل إىل قوله وحكم وطء؛ فرار من إيهام أن  (9)وعدل عن تعبري أصله ،(8)كما أييت يف التتمة

                                 
 ( يف )ج( "بشرط". 1)
 (.2/448( الغرر البهية لألنصاري )8/410(، كفاية النبية البن الرفعة )318-8/317انظر: فتح العزيز للرافعي )( 2)
 ( يف )ب( "وترتبت". 3)
 ( يف )ب، ج( "على املشرتي الوطء". 4)
 ( يف )ج( زايدة كلمة "امللك". 5)
  ( يف )ب، ج( "قبل".6)
 ( يف )ب( زايدة كلمة "أيًضا". 7)
 (. 8/317( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
 (.268-267انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص (9)
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 املراد احلل املطلق.
فإن من ينفرد ابخليار قد يكون  ،فر  أيًضا مما أومهه قوله: "ملن خري" كان أحسن (1)ولو/ 

أحد العاقدين وقد يكون غريمها، وإذا كان أحدمها فقد يعقد لنفسه وقد يعقد لغريه، وليس 
  (2)مل خيري  فال ينفذ منه شيء مما ذُكر فيما خري  فيه اآلخر وإنخ آل امللك إليه الكلُّ مراًدا، أمَّا ِمن

 كما أييت. 
لآلخر، ويُتصو ر االنفراد خبيار  (3)وحيث حكم مبلك املبيع لواحد حكم مبلك ]الثمن[

من وغريه أن   (4)ب[ كما قاله الويل  العراقي/214اجمللس أبنخ خيتار اآلخر لزوم العقد، واألوجه ]
اخليار لألجنيب فساعده عليه اآلخر يكون امللك للمبتدئ؛ لوثوقه بنظره، فإن  (5)ابتدأ ]بشرط[

ذكراه لوثوقهما به كان امللك موقوفًا، ولو اجتمع خيار اجمللس وخيار الشرط ألحدمها فالذي 
، (7)أن املغلَّب خيار الشرط لثبوته إمجاًعا، فيكون امللك لذلك ]األحد[ (6)رج حه الزركشي

أسرع  (8)والذي رج حه غريه أخًذا من كالمهم أن  املغلَّب خيار اجمللس ألن ه كما قال الشيخان
إذا  )و( وأوىل ثبواًت من خيار الشرط ألنه أقصر غالًبا، فيكون امللك موقوفًا، وهذا هو األوجه. 

( وطِء اآلخر مهر  )وجب بكان اخليار ألحد العاقدين ووطئ اآلخر األمة املبيعة أو اجملعولة مثًنا 
ء،  ملن له اخليار سواء أمت  البيع أم فسخ، ألن ه وطئ أمة غريه، هذا إنخ مل أيذن له املالك يف الوطخ

                                 

 أ[ من نسخة )ب(. /55] ل( هناية 1)
 (.2/53( انظر: أسىن املطالب لألنصاري )2)
 ( يف )ب( "اليمني". 3)
 (. 2/422(، مغين احملتاج للشربيين )2/53) ( النقل عنه. انظر: أسىن املطالب لألنصاري4)
 ( يف )ب( "شرط". 5)
 (. 2/53( النقل عن الزركشي. انظر: أسىن املطالب لألنصاري )6)
 ( يف )أ( "األخذ". 7)
 (. 3/447(، روضة الطالبني للنووي )8/314( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
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 .(2)لشبهة االختالف فيمن له امللك منهما يف زمن اخليار )ألحد( فال مهر (1)وإال/
ا على انتقاله  للمبيع مع ريعه؛ ألن  ما يدل   )مًعا وقف ملك(( أي العاقدان )فإن خرير

، وحينئذ فيحرم  للمشرتي قد عارضه ما يدل  على بقائه للبائع وال مرج ح، فتعني  الوقف للتبني 
البيع ابن حصول  (5)، ]مث إن مت [(4)مر   (3)الوطء على كل   منهما كما أييت، لكن ال حد ]ملا[

ابن بقاء امللك للبائع  أ[ ويف الثمن للبائع من وقت البيع، وإال/215امللك يف املبيع للمشرتي ]
 .(6)يف املبيع وللمشرتي يف الثمن

وُعلم مما تقرر هنا وفيما مر  أان  حيث حكمنا مبلك املبيع لواحد حكمنا مبلك الثمن 
 لآلخر، وحيث توقفنا فيه توقفنا يف الثمن.

ا مًعا )و(   بيع للمبيع فإنخ مت  ال )عتق مشرت وإيالده ومهر وطئه(وقف أيًضا فيما إذا خري 
ابن نفاذ األولني وعدم وجوب املهر ملصادفة امللك يف كل  منها، وإال فال نفاذ، وجيب املهر 

احلاصل منه حرٌّ نسيب سواء كان اخليار له أو هلما أو للبائع  (7)ملصادفة ملك غريه، ]والولد[

                                 

 ب[ من نسخة )ج(. /194] ل( هناية 1)
(، 3/452(، روضة الطالبني للنووي )8/319(، فتح العزيز للرافعي )5/46يان للعمراين )( انظر: الب2)

 (.2/448الغرر البهية لزكراي األنصاري )
 ( يف )ب( "كما". 3)
 ( انظر: الصفحة السابقة.4)
 ( يف )ب( "إن مت إن مت". 5)
ول: أن البيع سبب الزوال، إال ( وهواألظهر من األقوال الثالثة وقال البغوي وهو األصح ووجه هذا الق6)

أن شرط اخليار يشعر أبنه مل يرض بعد ابلزوال جزما، فوجب أن يرتبص وينتظر عاقبة األمر. انظر: 
 (. 317-8/316(، فتح العزيز للرافعي )3/309التهذيب للبغوي )

 ( يف )ب( "والوالد". 7)
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امللك حال  ، نعم إنخ ملك األمة بعُد يف الصورتني األخريتني مل تصر أم  ولد النتفاء(1)للشبهة
 .(2)اإلحبال، ويلزمه قيمة الولد للبائع ألن ه فو ت عليه رق ه

 أو يفر ق؟  ،وهل يسقط عند إذن املالك يف الوطء قياًسا على ما مر  يف املهر
 والقياس أقرب. ،حمل  نظر

وبثبوت االستيالد أيًضا فقاال: ويثبت بوطء املشرتي  ،صر حا بذلك (3)مث رأيُت الشيخني 
يف ملكه  (5)ألنه قد تبني  أن  الوطء وقع/ (4)ائع االستيالد ال مهر وال قيمة ]الولد أي[إبذن الب

فينفذان يف زمن  (6)ألن اإلذن فيه مع فعله إجازة من البائع، أم ا عتق البائع وإيالده ]للمبيع[
 ب[ وأم ا وطؤه فال مهر فيه كما ينب ه عليه أيًضا كالمه اآليت. /215خيارمها، ]

مل يثبت  (7)رر هنا وفيما أييت ُعلم أن  املشرتي حيث لزمه املهر ]لزمه قيمة الولد و[ومبا تق
كوطء   (9)وإنخ ملك األمة بعُد وإنخ وطئ البائع واخليار للمشرتي فقط أو هلما (8)]إيالده[

 .(10)املشرتي واخليار للبائع فقط أو هلما يف املهر واالستيالد والقيمة واحلد  

                                 
 (. 2/54(، أسىن املطالب لألنصاري )3/309( انظر: التهذيب للبغوي )1)
(، روضة 8/319( على األصح كما إذا وطئ جارية الغري ابلشبهة مث ملكها انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

 ( 2/423( مغين احملتاج للشربيين )2/54(، أسىن املطالب لألنصاري )3/452الطالبني للنووي )
 (. 3/457(، روضة الطالبني للنووي )8/323( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
 ( يف )ب( "الوالدي". 4)
 ب[ من نسخة )ب(. /55] ل( هناية 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 ( العبارة ساقطة من )ب، ج(. 7)
 ( يف )ب( "استيالده". 8)
 ( يف )ب، ج( زايدة عبارة "ومل ينفسخ به البيع". 9)
 (.2/423(، مغين احملتاج للشربيين )2/54( انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )10)
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 )ووطٍء(وإن كان للبعض فقط على األوجه فيهما،  (1)ولو ]منجزًا[ )مث كل  من عتٍق( 
حال كون كل    وتزويٍج( ،وبيٍع وإجارةٍ  ،)قبًضاولو لفرع )ورهٍن وهبٍة( يف القبل دون الدُّبر 

إلشعاره بعدم البقاء عليه وظهور  (2)منه ]املبيع[ )فسخ(يف املبيع  )من البائع(منها صادرًا 
وإن  ،معتًدا به سواء أكان اخليار للبائع أم هلما (3)فسه فيكون ]اثبًتا[يف ن )وصحيح(الندم، 

امللك قبله، ومعلوم أن  الصحة  (4)قلنا امللك ليس له ألن  ِمن الزم كون ذلك فسًخا ]تقدير[
تتأخ ر عن الفسخ، فيقدر الفسخ قبيل التصر ف كما يقد ر امللك قبيل العتق يف البيع الضمين، 

ابلفعل فكذا استدامته  (5)لرجعة ابلوطء ألن  ابتداء النكاح ال حيصل ]إال[وإمنا مل حتصل ا
ومشول قوله صحيح للوطء فيه تغليب أو جماز من  (6)خبالف امللك فإنه حيصل به ]كالشيء[

وصر ح به يف  (7)أ[ غالًبا، وما اقتضاه كالمه كأصله/216التعبري حبل ه إىل صح ته لتالزمهما ]
أنه حرام،  (8)كان اخليار هلما ضعيف، واملعتمد املوافق لكالم الشيخني  الشرح ِمن حل ه إذا

ا يكون فسًخا إذا علم أو ظن  وهو خمتاٌر أن  (9)والظاهر كما قاله األذرعي وغريه أن  وطأه إمن 
املوطوءة هي املبيعة ومل يقصد بوطئه الزان العتقاده ذلك، وقضي ة كالمه أيًضا أن  مقد مات 

ا، وهو ما عليه الشيخان، وقول األذرعي: مل أره لغري النووي مردوٌد، وكذا الوطء ليست فسخً 
                                 

 ( يف )ب، ج( "منجزًا". 1)
 ( يف )ب، ج( "للبيع". 2)
 ( يف )ب، ج( "انفًذا". 3)
 ( يف )ج( "تقديرًا". 4)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 5)
 ( يف )ج( "كالسيب". 6)
 . 272( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص7)
 (. 453-3/452(، روضة الطالبني للنووي )19-8/18( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
 (. 2/55( النقل عن األذرعي. انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )9)
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قول ابن الرفعة: األشبه أهنا فسٌخ لضعف داللتها على الندم واختيار اإلمساك ابلنسبة لداللة 
 .(1)الوطء

أم ا اهلبة والرهن مبعىن املوهوب واملرهون إذا مل يقبضا فليسا فسًخا؛ لعدم لزومهما  
، ولو ابع أحد العاقدين املبيع واخليار له أو هلما بشرط اخليار له أو هلما فكاهلبة قبل (2)حينئذ
يف املبيع  )من املشرتي( (4)كل من العتق وما بعده حال كون كل   منهما صادرًا/)و(، (3)القبض

قه منه للبيع يبطل هبا خياره إلشعارها ابلبقاء عليه، مث عت )إجازة(واخليار هلما أو له فقط 
كما مر، فإن كان له أو أذن له البائع نقًدا وأما ما   (5)وإيالده فيما إذا كان هلما ]موقوفان[

هلما كما أشعر به قوله: صحيح هناك وحذفه هنا، نعم إنخ  (6)عدامها فليس صحيًحا إن كان
ب[ كما لو كان اخليار له وحده فإن  تصر فه يصح  وإن مل /216أذن له البائع فيهما صحت ]

أ  56]/ووطؤه واخليار ،(8)خالفًا لبعض شر اح املنهاج (7)ذن له البائع كما صر ح به يف اإلابنةأي

                                 
 (. 2/423( النقل عنه انظر: مغين احملتاج للشربيين )1)
( على األظهر من الوجهني أهنا ليست بفسخ من جهة البائع وال إجازة من جهة املشرتي انظر: 2)

روضة الطالبني للنووي  (،324-8/323(، فتح العزيز للرافعي )3/117الوسيط للغزايل )
(3/458 .) 

إن قلنا: ال يزول ملك البائع، فهو قريب من اهلبة اخلالية من القبض، وإن قلنا:  اجلويين ( قال اإلمام3)
 . (5/57للجويين ) يزول، ففيه احتمال؛ ألنه أبقى لنفسه مستدركا. انظر: هناية املطلب

 أ[ من نسخة )ج(. /195] ل( هناية 4)
 موقوفًا". ( يف )ج( "5)
 ( يف )ب، ج( زايدة "اخليار". 6)
 (.8/417( النقل عنه. انظر: كفاية النبية إلبن الرفعة)7)
 (. 1/201( انظر: فتح الوهاب لشرح منهج الطالب لزكراي االنصاري )8)
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ال تسقط خيار اآلخر، فلو قلنا بصح ة ما ذكر  (2)[(1)م[ هلما حرام قطًعا ]والفرق أن ]اإلجازة[
ن من لزم سقوطه خبالف الفسخ فإنه يقطع خيار اآلخر إذخ إثبات اخليار إمنا قصد به التمك  

الفسخ دون اإلجازة؛ ألصالتها فال يلزم ما ذكر، وبذلك يندفع قول الشارح: مل ينص  هنا على 
علمت ِمن أن ه ال مساواة  (4)ابألوىل ]ملا[ (3)صح تها من املشرتي لفهمها ِمن حكمه بصح تها

 فضاًل عن األولوية.
 ،فسًخا من البائعوال يرد على عبارته كأصله وطء اخلنثى واضًحا وعكسه؛ لكونه ليس 

هو اإليالج من فرج ]حمقق يف مثله، وفرج اخلنثى ليس   (5)وال إجازة من املشرتي؛ ألن  ]الوطء[
تعل ق احلكم ابلوطء السابق ذكره يف  (6)كذلك، نعم إن اختار املوطوء يف الثانية األنوثة بعده[

 (8)تعل ق احلكم ابلوطء السابق ، وقياسه أن ه لو اختار الواطئ يف األوىل الذ كورة بعده(7)اجملموع
 (10)، ]وحنو[(9)أيًضا. وحيصل الفسخ واإلجازة أيًضا بنحو فسخت ورجعت واسرتجعت ]البيع[

ابجلر عطًفا على )ال عرٍض( أجزت البيع وألزمته وأمضيته كما ُعلم مم ا قد مه يف خيار اجمللس 
[ ، ( منه إذنال ))لبيع و( يار أ[ أي ال عرض من أحد العاقدين للمبيع يف زمن اخل/218عتق 

                                 
 ( يف )أ،ب( "اإلجارة". 1)
 ( العبارة مكررة يف )ب(. 2)
 ( يف )ب، ج( زايدة "من البائع". 3)
 من )ب(. ( ساقطة 4)
 ( يف )ج( "الواطيء". 5)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 6)
 (.2/53( انظر: اجملموع للنووي )7)
 ( يف )ج( زايدة "ذكره يف اجملموع أيًضا". 8)
 ( يف )ب، ج( "املبيع". 9)
 ( يف )ب، ج( "وبنحو".10)
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( للبيع ومثله الشِ رى لو سئل عنه فال يكون شيء ِمن ذلك )إنكارهال )و( أي البيع  )فيه(
 .(1)فسًخا وال إجازة، ألن  داللته على الندم واختيار اإلمساك ضعيفة جًدا

 ببيع وغريه مع البائع أو إبذنه وهذا من زايدته. -أي: املشرتي  - )مث تصررفه(
 )إجازة( ،عليه )سكوته( مع )ال( ،أو بسببه ،أي: معه ،له فيه طؤه إبذن البائع()وو 

 فيلزم به. )منهما( (2)]للبيع[
وإمنا  ،كما أفهمه قوله من زايدته: "إجازة منهما"  ،وال قيمة ولد ،وال جيب ابلوطء مهر 

فإنه ال  ،ووطء أمته ،مل يكن سكوت البائع إجازة قياًسا على ما لو سكت على ختريق ثوبه
 يسقط الضمان.

أن  جمر د اإلذن يف التصر ف والوطء ال يكون إجازة من البائع،  (3)وقضي ة كالمه كأصله 
أبن  العربة ابلداللة على  (5)، وإن نظر فيه يف اجملموع(4)كما صر ح به الشيخان  ،وهو كذلك

ٌل إذا أذن له : "إن  وطَء املشرتي حال(6)الرضى، وهو حاصل مبجرد اإلذن، وقول األسنوي

                                 
(، فتح 3/117لغزايل )( على األظهرمن الوجهني عدم اعتبار ذلك كله فسًخا وال إجازة انظر: الوسط ل1)

( أسىن املطالب لألنصاري 3/458( روضة الطالبني للنووي )324-8/323العزيز للرافعي )
(2/56.) 

 ( يف )ج( "للمبيع". 2)
 (.272( وقال يف األصل )وإذنه بوطء املشرتي إجازة(. انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص3)
رفات، ال يكون إجازة من البائع، حىت لو رجع قبل الشيخان نصة: وجمرد اإلذن يف هذه التص ل( فقا4)

 (. 3/458( روضة الطالبني للنووي )8/323التصرف انظر: فتح العزيز للرافعي )
 (. 9/204( انظر: اجملموع للنووي )5)
مولده سنة أربع  ( الشيخ اإلمام مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي6)

وسبعمائة وكان شيخ الشافعية ومفتيهم ومصنفهم ومدرسهم ذو الفنون والتصانيف املشهورة املفيدة 
صنف "الطبقات"، و"الكوكب"، و"التمهيد"، و"املهمات على الرافعى والروضة" وغريها ودرس 
= 
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 .(2)مبينٌّ على هذا النظر، واملنقول ما مر  عن الشيخني (1)البائع واخليار له أو هلما"
وهو البائع وحده )أو لآلخر( وحده )وإن اشرتى عبًدا أبمة وأعتقهما مًعا واخليار له(  

، وهلا فسخ ،ب[له إجازة/218أم ا يف األوىل فألن  إعتاقه ] ،العبد وحده )وأجاز عتق(
: "الفسخ مقد م على (4)، ومنه يؤخذ محل ]قوهلم[(3)واإلجازة إبقاء للعقد، واألصل ]بقاؤه[

اإلجازة" على ما إذا صدرا من شخصني؛ لئال تكون اإلجازة مبطلة حلق  اآلخر من اخليار الذي 
خبالف ما إذا كاان من شخص واحد؛ ألن  اإلجازة هي  ،كما مر    ،شرع الستدراك الغنب

األصل يف البيع اللزوم، وال يلزم عليها ضرر فُقد مت، وحلصول عتقه بال واسطة ألنه  األصل، إذ
خبالف عتقها ال بد  فيه من تقدير تقد م  ،وما أييت ،ُعلم مما مر   (5)على ملك املشرتي

ا ليست له  ،فقد مت اإلجازة هنا لقو هتا، على أن  إعتاقه اجلارية مل يصادف ملكه (6)الفسخ/ فإهن 
اعرتاًضا على الشيخني: "عتق ( 7)خبالف العبد، وهبذا األخري يندفع قول املهمات ،بائعبل لل

 أييت. (9)وليس كذلك؛ ]ملا[ (8)العبد غري مستقيم"، ألنه بناه على أن  امللك يف العبد للبائع/

                                 
ة، وابلتفسري ابجلامع الطولوىن وتصدر ابمللكية، وأعاد ابلناصرية ابإلقنعارية، والفاضلية، والفارسي

(، والعقد 2/370واملنصورية، وغريها، تويف سنة اثنتني وسبعني وسبعمائة. انظر: الوفيات البن رافع )
 (. 3/147(، والدرر الكامنة )3/98(، وطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )410املذهب )ص: 

 (. 5/175سنوي )( انظر: املهمات لإل1)
 ( انظر: نفس الصفحه.2)
 ( يف )ب( "إبقاؤه". 3)
 ( هذه الكلمة ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب، ج( زايدة "كما". 5)
 ب[ من نسخة )ب(. /56]ل ( هناية 6)
 (. 5/180( انظر: املهمات لألسنوي)7)
 ب[ من نسخة )ج(. /195] ل( هناية 8)
 ( يف )ب( "كما". 9)



 
127 

مردوٌد  ،فيلزم أن يكون امللك فيه لبائعه ،واستدالله أبن  امللك فيها ملشرتي العبد خاص ة
ا هو يف ملك املبيع. الـَمشُهورن  اخلالف أب  يف امللك يف زمن اخليار إمن 

: أن  من خري  ملك املبيع، وأم ا الثمن فإمنا حيكم بكونه ملًكا لآلخر  واألرجح كما مر 
[ العوضني إن  أ/219]/اجتماع الثمن واملثمن لواحد، وسيأيت أن  أحد (2)]امتناع[ (1)]لضرورة[

ما دخلت عليه الباء، وحينئذ فاألمة هي الثمن، والعبد  (3)كان نقًدا كان هو الثمن وإال ]فهو[
 .(4)هو املبيع، فملكه للمشرتي إذ اخليار له وحده فنفذ عتقه ]له[

إال أنه حجر على نفسه فيها  ،األمة وإن كانت على ملكه (5)وأم ا يف الثانية ]فألن [ 
فلم ينفذ عتقه هلا؛ إذ ال تصر ف له فيها؛ ألن  احلجر إمنا ينقطع  ،ار لصاحبه ال لهابشرتاطه اخلي

ملك معتقه حال إعتاقه لكن العتق لقو ته  (6)عنها بفسخ صاحبه، وأم ا العبد فهو وإن مل ]يكن[
هذا غاية ما وج ه به  ،وتشو ِف الشارع إليه مل يلغ يف مثل ذلك بل وقف نفوذه على متام البيع

أبن   (8)كأصله تبًعا للشيخني، لكن اعرتضه األسنوي  (7)ذ عتق العبد القائل به املصنفنفو 
 اخليار إذا كان للبائع فملك املبيع له فكيف ينفذ عتقه إبعتاق املشرتي؟!

قد موه ِمن أن  املشرتي إذا أعتق املبيع يف زمن اخليار املشروط  (9)وغريه أبن املوافق ]ما[ 
                                 

 ". ( يف )ب( "لصورة1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ب( "فما". 3)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 4)
 ( يف )ب( "فإن". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( 66-2/65( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )7)
 ( 5/180) املهمات لألسنوي( انظر: 8)
 ( يف )ب، ج( "ملا". 9)
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مت  البيع؛ لوقوعه يف ملك غريه أنه ال ينفذ هنا عتق العبد، ومن مث وقع يف  وإن ،للبائع مل ينفذ
لآلخر وأجاز الذي شرح عليه أو للبائع لغا،  (1)نسخ قدمية معتمدة من اإلرشاد بدل قوله ]أو[

 (2)فكأن ه رجع ملا قاله األسنوي وغريه مما ذكر لظهوره، وإن مشى على األول يف روضه
 ب[ ومتشيته./219]

 .(3)األمة )عتقت(بل فسخ  ،أبن كان اخليار هلما أو لآلخر ومل جيز وإال() 
خبالف اإلجازة فكان  ،وهو يستبد  به أحد العاقدين ،أم ا يف األوىل: فألن  إعتاقها فسخٌ 

أقوى منها، وإذا كان فسًخا لزم أن يكون ملًكا ملعتقها حالة إعتاقه، وإمنا مل يعتق العبد وإن قلنا 
  امللك فيه ملعتقه؛ ألن  فيه إبطال حق  صاحبه من اخليار.ابملرجوح أن  

فينفذ العتق حينئذ ال حني  ،وأم ا يف الثانية: فألن  فسخ البائع جيعل األمر كما كان 
اخليار له أو  (5)مثلها فيما لو أعتقهما مًعا البائع، فإن (4)إعتاقه، وهذه األحوال األربعة ]يفرض[

 57]/أو كان هلما عتق العبد فقط، وال خيفى ،مة فقط، وإن مل جيزوأجاز نفذ يف األ ،للمشرتي
. (6)أ م[ توجيههما ]فيما[  مر 

                                 
 ( يف )ب( "و". 1)
 (.1/527( انظر: روض الطالب البن املقرئ )2)
( من اشرتى عبدا جبارية، مث أعتقهما معا، نظر، إن كان اخليار هلما، عتقت اجلارية، بناء على ما سبق 3)

أن إعتاق البائع انفذ متضمن للفسخ،و تفاصيل مسألة من اشرتى عبًدا أبمة وأعتقهما مًعا واخليار 
(، روضة 326-8/325) (، فتح العزيز للرافعي115-3/114له.. اخل انظر: الوسيط للغزايل )

 (.3/459الطالبني للنووي )
 ( يف )ب( "يعرض". 4)
 ( يف )ب، ج( زايدة "كان". 5)
 ( يف )ب( "مما". 6)
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 ،(2)البائع ]بوديعة[ (1)وإن كان حتت ]يد[ ،إذا تلف املبيع آبفة  بعد القبض تتمرة: 
ملكه  (4)يده، فعند ]نفي[ (3)انفسخ البيع؛ ألن ه ينفسخ بذلك عند ]نفي[ ،واخليار له وحده

ا أو املشرتي مل ينفسخ ومل ينقطع  ،فريد الثمن ،أوىل وله على املشرتي القيمة أو املثل، فإن خري 
اخليار، مث إنخ مت  العقد غرم الثمن وإال فاملثل أو القيمة، ويصدق يف قدرها، وإن أتلفه متلٌف 

رتي أ[ البيع، فإن كان هلما أو للمش/221قبل القبض أو بعده واخليار للبائع فقط انفسخ ]
واخليار حباله  ،فقط وأتلفه بعد القبض أو قبله أجنيبٌّ مل ينفسخ؛ لقيام بدله الالزم للمتلف مقامه

، وإن  أو املشرتي استقر  عليه الثمن؛ ألن ه إبتالفه للمبيع قابض له، أو البائع فكتلفه فيما مر 
إال فالوال جيب و  ،تلف بعضه الذي يفرد ابلعقد انفسخ يف التالف فقط إن خري  البائع وحده

 .(5)التسليم ما دام اخليار ابقًيا وال يبطل به
وإن اشرتى زوجته فطل قها واخليار للبائع وقع، وكذا إنخ طل قها وهو هلما مث فسخ لتبني   

أنه مل ميلكها، وإن خري  املشرتي مل يقع وإن فسخ على األوجه ألن  الفسخ إمنا يرفع العقد من 
وعل اله أبن ه ال يدري أََيطأ ابمللك  (6)ن خري  وحده كما قاله الشيخانوحيرم عليه وطؤها إ ،حينه

ا أو البائع جاز ]لبقاء[ الزوجي ة هذا هو  (7)أو الزوجي ة، فيجب التوق ف احتياطًا للبضع، فإن خري 
 .(8)املعتمد، وإن كان ملا رد  به وجٌه وجيه

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 ( يف )ب، ج( "وديعة". 2)
 ( يف )ب، ج( "بقاء". 3)
 ( يف )ب، ج( "بقاء". 4)
 (. 3/453(، روضة الطالبني للنووي )9/220(، اجملموع النووي )8/320( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
(، روضة 8/321( هذا هو الصحيح املنصوص. ويف وجه: له الوطء. انظر: فتح العزيز للرافعي )6)

 (.3/456الطالبني للنووي )
 ( يف )أ( "لنفي". 7)
 ( انظر: املصادر السابقة. 8)
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ذاكرًا أسبابه  (3). ]إكراًما[(2)قصالن (1)ا فرغ من خيار الرتو ي بقسميه أخذ يف خيار/ـ  ومل
يف نفسه  )بفقد وصٍف مقصوٍد(يثبت اخليار أيًضا لكن على الفور  )و(فقال:  (4)الثالثة

يف العقد انضاف  )ُشرط(وغريها  (6)الناس املطلوبة من زايدة ]قيمة[ (5)ألغراض ]غالب[
 ب[ /219]

 .(7)يف عبد وكفٍر( ،)إسالمٍ اشرتاط  )كـ(املبيع أو الثمن به 
 .(9)يف حيوان وهو قطع األنثيني أو سل هما مع بقاء الذكر (8)(وِخصاء)وفحولة  

                                 

 أ[ من نسخة )ج(. /196] ل( هناية 1)
اروهو ما يثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء ( وهو الثاين من قسمي اخلي2)

(، انظر: أسىن 8/325( فتح العزيز للرافعي )3/119عريف أو تغرير فعلي. انظر: الوسيط للغزايل )
 (. 2/402(، مغين احملتاج للشربيين )2/56املطالب زكراياألنصاري )

 ( ساقطة من )ب، ج(. 3)
سببه خلف لفظي أو تغرير فعلي أو قضاء عريف، فمنه خيار العيب والتصرية واحللف ( وخيار النقيصة 4)

 (.2/402مغين احملتاج للشربيين ): انظر. وتلقي الركبان وحنو ذلك
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( يف )ج( "القيمة". 6)
رافعي (، فتح العزيز لل448-3/447(، التهذيب للبغوي )128-3/127( انظر: املهذب للشريازي )7)

 (. 2/433(، مغين احملتاج للشربيين )8/325)
(، 4/478( الذكر القوي من كل شيء واجلمع الفحول والفحال. انظر: مقاييس اللغة )( )الَفحل8)

صاء: هو نزع األنثيان، وخصيت الفحل أخصيه خصاًء ابلكسر (. واخلِ 235وخمتار الصحاح )ص: 
(، غريب 6/2328لت خصييه، واجلمع )خصيان( و)خصية(. انظر: الصحاح )واملد، إذا سل

 (، وقد تقدم معىن اخلصاء. 92(، خمتار الصحاح )ص: 2/74احلديث للقاسم بن سالم )
له الرد، وكذلك لو شرط؛ أنه خصي؛ فبان فحال؛ ألن  -( لو شرط يف العبد، أنه فحل؛ فبان خصيا 9)

أكثر قيمة من الفحل، ألن اخلصي أنقص خلقة وأقل بطشا وقوة. األغراض ختتلف هبما، ألن اخلصي 
= 
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 .(1)يف أمة ولو مزو جة (وَبكارة)
 .(3)ولو يف عبد(2)وجتعيد شعر

ق عبًدا كان أو أمة دون كرسالة يعين اخلتان أي قطع قلفة الرقي  -ابلتاء  – (4))وختانة( 
اخلنثى؛ المتناع ختانه كما أييت. وعرب  بذلك دون ختان مع كونه أشهر وأخصر؛ الشرتاكه بني 

  .(5)وحمل  القطع من الذَّكر والدعوة لذلك ،ما مر  
أو حنو ذلك؛  ،أو خبازًا ،للشارط، وكون الر قيق كاتًبا )ذمريرة حتلر(أي األمة  )وكوهنا(

إذ يف الكافر مثاًل فوات كثرة الراغبني؛ إذ يشرتيه املسلم والكافر  ،بذلك الختالف األغراض
 . (6)خبالف املسلم

                                 
(، 8/326(، فتح العزيز للرافعي )5/318(، البيان للعمراين )3/449انظر: التهذيب للبغوي )

 (. 461-4/460روضة الطالبني للنووي )
هبذا الشرط مزوجة أو ( لو شرط بكارة اجلارية فبانت ثيبا فله الرد وال فرق بني أن تكون اجلارية املشرتاة 1)

 (.3/460(، روضة الطالبني للنووي )8/325غري مزوجة. وهو املذهب. انظر: فتح العزيز للرافعي )
ديد الخعني قَاَل أهل اللَُّغة جعدت الش عخر جتعيدا َوُهَو شعر جمعد ِإذا َكاَن ِفيِه تقبض 2) ِيم َوَتشخ ( ُهَو ِبَضم اجلخ

َعخُد ِمَن الشَّعخرِ  والتواء، حترير ألفاظ التنبيه للنووي .انظر:: ِخاَلُف السَّبخِط، َوِقيَل ُهَو الخَقِصريُ اجلخ
 (.3/121لسان العرب البن منظور ) (،183ص)

(: لوشرط سبوطة شعرها، فبان جعدا، فال خيار على 3/460روضة الطالبني للنووي ) ( قال النووي3)
 كاتبا، أو كونه فاسقا، فبان عفيفا.األصح، ألهنا أفضل، كما لو شرط كون العبد أميا، فبان  

 (. 4/238: موضع القطع من الذكر. العني )( اخلِتان4)
( لو شرط كونه خمتوان فبان أقلف فله الرد وابلعكس ال يرد. واستثىن املتويل أن يكون العبد جموسيا ومث 5)

(، روضة الطالبني للنووي 8/326تح العزيز للرافعي )جموسيون يشرتون االقلف بزايدة فله الردانظر: ف
 (. 2/454(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )3/461)

 (. 2/433(، مغين احملتاج للشربيين )2/56أسىن املطالب األنصاري ) (6)
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فال  (1)فبان خالفه ،أو الرقيق سبط الشعر ،وأفهم كالمه أنه لو شرط كون األمة ثيـ ًبا
يف األوىل؛ ألنه خري مما شرطه فهو كما لو شرط كونه فاسًقا أو  (2)خالفًا ملا يف أصله ،خيار

 حنوه فبان خالفه.
ألن  العربة ِبكون املشروط مقصوًدا لغالب الناس، (3)وال اعتبار بتقدير ضعفه عن ]الذكر[

 . (5)لذلك،/ (4)فال نظر لقصد املشرتي ]املخالف[
وقضي ته أنه لو شرط يف الثوب كونه خاًما فبان مقصورًا، أو ثخيًنا فبان رقيًقا مل يتخري  وإن  

أ[ اخلام، والدفء يف الثخني، وهو حمتمل ملا تقر ر، /220لبقاء يف ]ا (6)كان عرضة ]زايدة[
وحيتمل خالفه قياًسا على ما قالوه يف السلم، وأنه لو شرط كونه أقلف فبان خمتواًن مل يتخري  

وأنه لو شرط كون األمة يهودية  ،إال إن كان جموسًيا بني جموس يرغبون فيه ،وهو كذلك ،أيًضا
خبالف ما لو شرط كوهنا  ،؛ لفوات حل  الوطء(7)ختري   ،وسية وحنوهافبانت جم ،أو نصرانية

أن  شرط حل  وطء األمة الكافرة ابمللك كوهنا ممن  يهودية فبانت نصرانية أو عكسه، وسيأيت
فحينئذ ينبغي أنه لو شرط كوهنا يهودية أو نصرانية فبانت ممن ال  ،حيل  نكاحها لو كانت حر ة

؛ كما لو ابن كوهنا من حمارمه، مث (9)اخليار، وحيتمل ]خالفه[ (8)]له[ حيل  له وطؤها أنه يثبت
                                 

 ( يف )ج( زايدة عبارة "وال اعتبار بتقدير". 1)
 (.272( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص2)
 ب( " البكر ". ( يف )3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ب[ من نسخة )ب(. /57]ل( هناية 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 (. 2/433( مغين احملتاج للشربيين )3/460( روضة الطالبني للنووي )8/325( فتح العزيز للرافعي )7)
 ( ساقطة من )ج(. 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
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 وصاحب التعليقة اعتمدا األول. (1)رأيت البارزي
قال الشارح: "ويؤيده التعليل حبل  الوطء إال أن يقال ذِكُر حل ه خرج خمرج الغالب"  
 انتهى. 

وإطالق  ،ابنت حمرمة ويؤي د كونه خرج خمرج الغالب ما ذكرته من القياس على ما لو
وغريها، وتعبريه بقوله من زايدته: "حبل  املقتضى ملا تقرر" أعم  ِمن قول  (2)الروضة

ومن مث حذف  ،مع أنه ليس مراًدا ،"فبانت جموسي ة"، لكن مفهومه يشمل احملرم كأخته(3)أصله
 يف نسخة جرى عليها الشارح "والعبد كاألمة فيما تقر ر" كما حبثه مجٌع.

كما صر ح به   ،ب[ شرط كونه ذم يًّا فبان حنو جموسي أو عكسه خيري  /220فلو ]
مناكحته لو كان أنثى على ما مر  يف األمة  (5)يف العكس، وكذا لو ابن مم ن ال ]حيل [ (4)الروايين

 مرتًدا. (10()9)]كان[ ما لو (8)الذ كاة، وألن ه ال ]يقر فأشبه[ (7)يف (6)لفوات االنتفاع ]به[

                                 
قاضي محاة صاحب التصانيف  اجلهين املعروف اببن البارزي ( هو: هبة هللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم1)

الكثرية، ولد: سنة مخس وأربعني وستمائة. ومسع: من أبيه، وجده، وعز الدين الفاروثي. له تصانيف  
مييز( )وخمتصر التنبيه(. تويف: سنة مثان وثالثني وسبعمائة. انظر: كثرية منها: )شرح احلاوي( )والت

 (. 2/298(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )10/387طبقات الشافعية الكربى)
  .( 3/460روضة الطالبني للنووي ) انظر:( 2)
 (.272( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص3)
 (. 4/538( حبراملذهب للروايين)4)
 )ب( "حتل". ( يف 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 ". ( يف )ج( زايدة كلمة "الوكالة7)
 ( يف )أ( "يعرف سنه". 8)
 ( يف )ب، ج( "ابن". 9)
 ( يف )ب( زايدة كلمة "الشرط". 10)
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أخًذا  ،ال يؤث ر يف صح ة العقد، وهو كذلك ما مل خيتلف اجلنس (1)]الشرط[وإن خلف 
ِمن أن ه لو اشرتى ثواًب على أن ه قطن فبان كتااًن مل  (3)عن أصحابنا (2)مما نقله الشيخ أبو حامد

لو شرط كونه فضة فخرج حناًسا  (4)يصح  الشراء؛ الختالف اجلنس، ومن قول الشيخني
ُتك فرسي هذا فبان بغاًل وال أثر لإلشارة ألن  املغل ب هنا العبارة، وال ، ومثله: بع(5)]بطل[

ا مائة ذراع ]فبان[ فخرجت دوهنا؛ لوجود جنس العوض،  (6)يشكل مبا لو ابعه أرًضا على أهن 
وال مبا لو قال: بعُتك فرسي هذا وهو بغل؛ ألن  مجلة "وهو بغل" من كالم البائع فال يؤث ر، كما 

 ُتك بنيت هذه" ومس اها بغري امسها.لو قال: "زو ج
وال مبا لو قال: زو جتك هذا الغالم وأشار إىل بنته؛ ألن  التزويج مل ا مل يقع على غري األنثى 

 ،فإنه يقع على املشروط وغريه ،خبالف البيع ،ونزل العقد على ما يقبله ،ألغي وصف الذكورة
شرط  (8)يقع عليه االسم، ففي/، ويكفي يف الوصف املشروط ما (7)فبطل عند املخالفة

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
ولد بطوس سنة  حامد الغزايل( أبو حامد هو: الغزايل حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي أبو 2)

مخسني وأربعمائة، قال ابن النجار: أبو حامد إمام الفقهاء على اإلطالق، ورابين األمة ابالتفاق، له 
تويف يوم االثنني، رابع عشر مصنفات كثرية منها: املستصفى، الوسيط يف املذهب، بداية اهلداية، 
وبعدها(، طبقات 19/322مجادى اآلخرة، سنة مخس ومخس مائة. انظر: سري أعالم النبالء)

 وبعدها(. 1/293وبعدها(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )6/161الشافعية الكربى)
 (.2/57( النقل عنه. انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )3)
 (. 3/497(، روضة الطالبني للنووي )8/389يز للرافعي )( انظر: فتح العز 4)
  ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 6)
 (.2/76( انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )7)
 أ[ من نسخة )ب(. /58]ل( هناية 8)
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 (1)وإن مل تكن حسنة، فلو شرط حسنها اعُترب حسنها عرفًا/ ،أ[ الكتابة يكفي امسها/221]
خالفًا ملا يومهه كالم الشارح بقوهلم يف  ،، وال يصح  شرط النهاية يف الوصف(2)قاله املتويل  

فكأن ه شرط شيًئا جمهواًل، السلم: "يصح  شرط اجلي د ال األجود"؛ ألن  أقصاه غري معلوم، 
بل مىت وقع العقد على  ،ال خيتص بصيغة الشرط (3)وسيأيت قبيل اإلقالة ما يعلم منه أن  ما ذكر

 معنيَّ  موصوف بصفة ولو بغري صيغة الشرط كان كالشرط. 
كل تغرير فعلي   )يف(اجلاهل  (4)كما أييت ]للمشرتي[  ،اخليار على الفور أيًضا )ويثبت( 

أبن رآه  ،ظن  املشرتي غزارة لبنه فبان خالفه)حيوان( للتدليس، وذلك كِشَرى وهو حرام 
أو  ،بنفسه أبن صر  ضرعه حىت اجتمع فيه اللنب (7)[(6)أي ]حتفل )تصررى(قد  (5)]كان[

ملا صح  ِمن قوله  ،ترك احللب على خالف العادة (8)بتصرية البائع أو غريه أبن ربط أخالفه ]و[
فهو  -أي النهي–، فمن ابتاعها بعد ذلك اإلبل والغنم للبيع ال تصر وا»: - ♀ -

 .(9)«خبري النظرين بعد أن حيلبها؛ إنخ رضيها أمسكها وإن سخطها رد ها وصاًعا من متر
                                 

 ب[ من نسخة )ج(. /196] ل( هناية 1)
 (.2/57صاري )( النقل عن املتويل. انظر: أسىن املطالب زكراي األن2)
 ( يف )ب( زايدة كلمة "منه". 3)
 ( يف )ج( "املشرتي". 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
أيضا وهو من احلفل وهو اجلمع أيضا ومنه قيل للجمع حمفل وهذا الفعل حرام  ( وتسمى املصراة حمفلة6)

،فتح العزيز للرافعي 138انظر: الزاهر لألزهري ص .ملا فيه من التدليس ويثبت به اخليار للمشرتي 
(8/333.) 

 ( يف )أ( "جيعل". 7)
 ( يف )ب، ج( "أو". 8)
( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع، ابب ابب النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل، والبقر والغنم 9)

= 
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ء يف وقيس ابإلبل والغنم غريمها جبامع التدليس، وتصروا بوزن تزكوا من صرى املا
ب[ بنفسه ومل يقصد البائع /221: مجعه، وما ذكره من ثبوت اخليار عند حتف له ](1)احلوض

حلصول الضرر،  ،(5)(4)وصححه البغوي ،(3)(2)هو ما قطع به القاضي ،التصرية؛ لنسيان وحنوه
ُم ِ ورج حه األذرعي وقال: " ِمن عدم ثبوته؛  (8)تبًعا للغزايل (7)، فما يف أصله(6)"إنَُّه َقِضيَُّة َنصِ  األخ

                                 
ب حترمي بيع الرجل على (، ومسلم يف صحيحه، يف كتاب البيوع، اب2148( رقم )3/71وكل حمفلة )

(، وليس فيهما لفظ "للبيع" وهذه اللفظة 1515( رقم )3/1155بيع أخيه،... وحترمي التصرية )
( رقم 12/254(، واإلمام أمحد يف مسنده )1058( رقم )2/227أخرجها احلميدي يف مسنده )

  ( إبسناد صحيح على شرط الشيخني كما ذكر ذلك حمققوا مسند اإلمام أمحد.7305)
 ( يف )ب( زايدة "أي". 1)
، اإلمام اجلليل أحد رفعاء ( القاضي هو: احلسني بن حممد بن أمحد أبو علي القاضي املروروذي2)

لي أجنب تالمذته األصحاب، صاحب التعليقة املشهورة. تفقه على القفال املروزي وهو والشيخ أبو ع
وأوسعهم يف الفقه دائرة وأشهرهم، وخترج عليه من األئمة عدد كثري منهم إمام احلرمني وصاحب التتمة 
والتهذيب املتويل والبغوي وغريهم، تويف سنة اثنتني وستني وأربعمائة. انظر: صاحب التعليقة طبقات 

 (.1/244ى شهبة )(، طبقات الشافعية البن قاض4/356الشافعية الكربى للسبكي )
 (. 1/201( النقل عنه انظر: فتح الوهاب األنصاري )3)
، تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسني بن حممد ( هو احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي4)

السنة، وكتاب التهذيب، واجلمع بني الصحيحني، تويف: يف املروروذي، له مصنفات كثرية منها: شرح 
وبعدها(، طبقات الشافعية 19/439شوال، سنة ست عشرة ومخسمائة. انظر: سري أعالم النبالء )

 (. 1/281وبعدها(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )7/75الكربى )
 (. 3/429( انظر: التهذيب للبغوي )5)
 (. 1/201: فتح الوهاب لزكراي األنصاري )( النقل عن األذرعي انظر6)
 (.273( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص7)
 (. 123-3/122( انظر: الوسيط للغزايل )8)
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 ال لثبوت اخليار.  (1)للتحرمي[ لعدم التدليس ضعيف، إذ التدليس ]علة
: "ال خيار إذا جتع د الشعر بنفسه" ألن  التصرية تُعلم غالًبا (2)وال ينايف األوَل قوُل اإلابنة 

 فالبائع مقص ر خبالف التجع د. ،من احللب كل  يوم
ألن  كثرة لبنهما يُقصد لرتبية  ،(3)كاجلارية واألاتن  ومشل قوله: "احليوان" غري املأكول

 . (4)الولد
وأفاد تعبريه ابلفاء أن  خيار  ،أي احليوان بعيب التصرية إن شاء )فريدره(وإذا ختري  املشرتي 

هبالتصرية على الفور من حني االط الع، وهو   .(5)املـَذخ
فُحمل على الغالب ِمن أن   (6)«ى مصر اة فهو ابخليار ثالثة أايممن اشرت »وأم ا خرب:  

النقص قبل متامها على اختالف العلف واملأوى  (7)التصرية ال تظهر إال بثالثة أايم؛ ]إلحالله[
 غري ذلك. (8)]أو[

 ص  عليه يف اإلمالء.لكن اختار مجٌع األخذ بظاهره ون 
كان يف ضرعه عند   )مأكول(حيوان  )عن لنب(بداًل  )صاَع متٍر(لكن يرد  وجواًب  )و(

                                 
 ( يف )ب( "عليه التحرمي". 1)
 (. 2/62( النقل عن االابنه. انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )2)
نثى احلمار واجلمع أُُتٌن َوأُتخٌن ابلتخفيف، وال يقال: أاََتنٌَة؛ ألنه اسم خص به املؤنث. : هي أ( األاتن3)

 (. 1/48انظر: مقاييس اللغة )
-3/370(، روضة الطالبني للنووي )8/336( على األصح من الوجهني انظر: فتح العزيز للرافعي )4)

 (.2/454ج للشربيين )(، مغين احملتا 2/62(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )371
 (. 3/468(، روضة الطالبني للنووي )8/334( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 (. 1524( رقم )3/1159( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب حكم املصراة )6)
 ( يف )ب، ج( "إلحالة". 7)
 ( يف )ب( "و". 8)



 
138 

أو  ،(2)وإن قلَّ  ،دونه أو غريه كما اقتضاه إطالقهم (1)أو ]ما[ ،عنده بنفسه )ُحلب(العقد وقد 
 .(3)أ[ أو رد ها بعيب  آخر للخرب السابق/222أو أقل  ] ،اشرتاها بصاع  

كما ال   ،واملعىن فيه قطع اخلصومة ،ا مل خيتلف قدره بقل ة اللنب وكثرته لظاهر اخلربوإمن
اختالفه ذكورًة وأنوثة، وال أرش املوضحة مع اختالفها صغرًا وكربًا،  (4)ختتلف غر ة اجلنني مع/

ِمن  وال ات فقا على رد  غريه ،)رده(أي: العاقدان  )مل يرضيا(تلف اللنب احمللوب أو  )إْن(هذا 
 اللنب. (5)وإن مل ]يتلف[ ،قوت أو غريه وإال جاز ما ات فقا عليه

 .(6)وحبث األذرعي والزركشي أهنما لو تراضيا على الرد بغري شيء جاز
وأفهم كالمه: أنه ليس للبائع إجبار املشرتي على رد  اللنب؛ الختالطه ابحلادث عنده مع 

علم مما أييت يف الغصب وال عكسه وإن ]مل تعذ ر التمييز، فإذا أمسكه كان كالتالف كما يُ 
وإن كان أغلى إال عند الرتاضي،  ،لذهاب طراوته، وأن  غري التمر ال يقوم مقامه (7)حيمض[

صاًعا ثالثة أايم، فإن رد ها رد  معها  من اشرتى شاة مصر اة فهو ابخليار»ويؤي ده خرب مسلم: 
 فما دوهنا أوىل. -وهي أغلى األقوات عندهم  -أي حنطة. وإذا امتنعت  (8)«من متر ال مسراء

 .(9)وخرب أيب داود الدال  على رد ها ضعيف
                                 

 ( يف )ب، ج( "مبا". 1)
 . ( يف )ب، ج( زايدة "اللنب"2)
 ( يقصد هذا اخلرب من اشرتى مصر اة فهو ابخليار ثالثة أايم3)
 ب[ من نسخة )ب(./58]ل( هناية 4)
 ( يف )أ( "يتكلف". 5)
 (. 2/62( النقل عن األذرعي و الزركشي انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )6)
 ( "حتمض". ( يف )أ7)
 (. 1524( رقم )3/1159( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب حكم املصراة )8)
: -صلَّى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  -رضي هللا عنه  -( يشري إىل حديث عبد هللا بن عمر 9)

ًحا -أوخ ِمثـخَليخ  -ل من ابتاع حُمَفََّلًة، فهو ابخليار ثالثة أايم، فإن َردَّها َردَّ معها مثخ » فقد أخرجه « لَبِنها َقمخ
(، وابن ماجه 3446( رقم )5/318أبو داود يف سننه، كتاب البيوع، ابب من اشرتى مصراة فكرهها )

(، والبيهقي يف السنن الكربى 2240( رقم )2/753يف سننه، كتاب البيوع، ابب بيع املصراة )
= 
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 ،وأرنب ،وأن ه إذا علم هبا قبل احللب رد  وال شيء عليه، وأن  كل  مأكول ولو حنو ضبع
، واألصح  أنه ال خيار إذا استمر (1)كذلك، وهو مت جه وإن استبعده األذرعي  ،وثعلب

كما لو مل يعلم ابلعيب   ،ب[ اللنب على احلد  الذي أشعرت به التصرية؛ لزوال الضرر/222]
 .(3)إال بعد زواله (2)القدمي/

وإن كان العقد غري  ،املوافق للنص  واحلديث تعد د الصاع بتعد د الش ياه (4)]واألوجه[
 متعد د.

كما   ،إليه (5)ط من متر البلد، فإن فُقد فقيمته أبقرب بلدوالعربة يف التمر ابملتوس  
ونقله يف  -    - (9)وغريه أخًذا من كالم الشافعي (8)(7)(6)صححه]السبكي[

                                 
البخارى فيه نظر"، وقد. قال اخلطايب يف معامل السنن  ( وقال: "تفرد به مجيع بن عمري، قال5/319)
  (.5318(: "وليس إسناده بذاك"، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري برقم )3/116)

 (. 2/455(، مغين احملتاج للشربيين )2/62( النقل عنه انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )1)
 أ[ من نسخة )ج(. /197] ل( هناية 2)
 (. 3/471(، روضة الطالبني للنووي )8/337انظر: فتح العزيز للرافعي ) (3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 ( يف )ب، ج( زايدة "التمر". 5)
، الشيخ اإلمام الفقيه احملدث علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف تقي الدين السبكي( 6)

احلافظ املفسر املقرئ األصويل املتكلم النحوي وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات، ويل قضاء 
كتبه "الدر النظيم"يف التفسري، مل يكمله، و"خمتصر طبقات الفقهاء" و"إحياء ابلنقوس يف من  الشام،

از والكنية والتعريض " و " التمهيد فيما جيب فيه صنعة إلقاء الدروس" و"اإلغريض، يف احلقيقة واجمل
ه. انظر: 756وانتهت إليه رايسة املذهب مبصر، تويف سنة ، التمديد، و " االبتهاج يف شرح املنهاج

 (.4/302وبعدها(، األعالم للزركلي ) 10/139طبقات الشافعية الكربى للسبكي )
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 (. 12/61ي )( انظر: تكملة اجملموع للسبك8)
بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن  هو: حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب( 9)

= 
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 : أن  العربة بقيمته ابملدينةالشريفة.(2)عن املاوردي (1)"الروضة"
ا حكى الوجهني بال ترجيح أبن  التقييد هبا ال ، و(3)اعرتض أبن  املاوردي مل يرج ح شيًئا وإمن 

 مث العربة بقيمة وقت الرد .  وجه له، بل ينبغي اعتبار احلجاز
ال يُعتاض عنه  (4)وخرج ابملأكول غريه كأمة وأاتن فال يرد  معهما شيًئا؛ ألن  لنب ]األمة[

  .(5)جنس غالًبا، ولنب األاتن
وجزم به يف  ،(7)مجٌع متقد مون (6)اة فيما ]ذكر قاله[ورد  غري املصر اة بعد احللب كاملصر  

ومحل النص على أنه ال يرد  معها  (10)وكذا السبكي (9)وصح حه ابن الرفعة (8)"األنوار"

                                 
حنبل رضي هللا عنه: ما عرفت  عبد مناف القرشي املكي كثري املناقب جم املفاخر منقطع القرين، قال أمحد بن

انسخ احلديث ومنسوخه حىت جالست الشافعي، وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: ما رأيت رجال قط أكمل من 
هـ 204الشافعي. وهو أول من تكلم يف أصول الفقه وهو الذي استنبطه، من تصانيفه: األم، الرسالة، تويف سنة 

 (. 4/163وبعدها(. وفيات األعيان )1/192طبقات الشافعية الكربى) وبعدها(،10/5انظر: سري أعالم النبالء)
 (. 3/469( انظر: روضة الطالبني للنووي )1)
أحد أئمة أصحاب الوجوه، قال اخلطيب كان ثقة  ( هو: أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري2)

الفقهاء الشافعني. وكان حافظا للمذهب له مصنفات كثرية منها: احلاوي، والنكت، من وجوه 
وبعدها(، 18/64واإلقناع، مات يف ربيع األول سنة مخسني وأربع مائة انظر: سري أعالم النبالء)

 وبعدها(. 1/230وبعدها(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/267طبقات الشافعية الكربى)
 (. 5/241اوي الكبري للماوردي )( انظر: احل3)
 ( يف )ب، ج( "اآلدمية". 4)
 (. 3/471(، روضة الطالبني للنووي )8/336( وهواملذهب. انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 ( يف )ب( "ذكرها له". 6)
 (.3/430( كالبغوي. انظر: التهذيب للبغوي )7)
 (. 1/442( انظر: األنوار لألردبيلي )8)
 (. 8/9/219النبية البن الرفعة )  ( انظر: كفاية9)
 (.12/105( انظر: تكملة اجملموع للسبكي )10)
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خبالف املصر اة على ما إذا كان اللنب يسريًا كالرشح  ،ألن  لبنها قليل غري معتىن جبمعه (1)]شيًئا[
 . (2)حلدوثه على ملكه

جارية لسقي أو رحى مث )عني( حنو  ماء( (3))]حلبس[اخليار على الفور أيًضا يثبت  )و(
 .(4)إرساله عند الروي ة ليتخي ل املشرتي أو املستأجر كثرته

 أ[ "عني" لكان أخصر وأعم ./223ولو حذف قوله: ]
أن ذلك خلقة،  (7)]لتوهم[ (6)له/ (5)واستعمال ]منفخ[ ،وتبييض وجه )وحتمري وجنة(

، (9)السودان (8)وهو ما فيه التواء وانقباض ال ]مفلفل[ ،ليدل  على قو ة البدن شعر()وجتعيد 
قياًسا لكل منها على التصرية  ،أن ذلك خلقة (10)لكونه أمحر أو أبيض؛ ]لتوهم[ )وتسويده(

 .(11)جبامع التدليس

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
(، الغرر البهية لزكراي األنصاري 3/470(، روضة الطالبني للنووي )8/336( انظر: فتح العزيز الرافعي )2)

 (. 2/454(، مغين احملتاج للشربيين )2/455)
 ( يف )ب، ج( "حببس". 3)
(، أسىن املطالب لزكراي 3/471(، روضة الطالبني للنووي )8/337( انظر: فتح العزيز الرافعي )4)

 (. 2/62األنصاري )
 ( يف )أ( "صفح". 5)
 أ[ من نسخة )ب(. /59]ل( هناية 6)
 ( يف )ب، ج( "ليوهم". 7)
 ( يف )أ( "مقلقل". 8)
 (. 2/701عد الشَّديد اجلعودة. املعجم الوسيط )( من الش عخر اجمل( )املفلفل9)
 ( يف )ب، ج( "ليوهم". 10)
(، روضة الطالبني للنووي 8/337(، فتح العزيز الرافعي )3/422( انظر: التهذيب للبغوي )11)

= 
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 يف حصول ذلك بغري فعل البائع ما مر  يف التحف ل إال التجع د كما مر  عن (1)وأييت
 خبالف غريه مما ذكر. ،فال تقصري من البائع ،"اإلابنة"، وكان الفرق أنه مستور غالًبا

وكذا اخلنثى كما هو ظاهر؛ ألنه إم ا عبٌد أو  ،بل العبد كذلك ،وال خيتص ذلك ابجلارية
حىت ال يُنسب املشرتي  ،وال بد أن يكون ذلك حبيث ال يظهر لغالب الناس أنه مصبوغ ،أمة

 .(2)إىل تقصري
 .(3)أو ]حب ار[ ،ليوهم أنه كاتب )بسواد(لغالم  ال تلطيخ ثوب() 

 ،أو تكبري بطنها ابلعلف ليتوهم مسنها ،كثرة اللنب  (5)شاة ]لتوهم[ (4)أو تورمي ضرع ]حنو[
 .(6)فال خيار؛ إذ ليس فيه كثري غرر لتقصري املشرتي بعدم امتحانه والسؤال عنه ،أو أهنا حامل

  
(فاحش أي ألجله  لغنب()خيار أيًضا  )وال( لكوهنا  )زجاجٍة جوهرًة(مشرت  حنو  )كظنِر

، وألنه (7)تقارب صفتها فاشرتاها بقيمتها لتقصريه حيث عمل مبقتضى ومهه ومل يبحث

                                 
(3/471.) 

 ( يف )ب( زايدة "ذلك". 1)
 (. 4/75(، هناية احملتاج للرملي )2/63( انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )2)
 ( يف )أ، ب( "خباز". 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 ( يف )ب، ج( "ليوهم". 5)
( ال خيار على األصح من الوجهني، لتقصري املشرتي. وقال املاوردي: وأما اجلواب عن استدالهلم أبنه 6)

ؤاي وفقد لو كان عيبا مع الرؤاي لكان عيبا مع فقد الرؤاي كسائر العيوب فهو أننا نقول إنه عيب مع الر 
(، 8/333(، فتح العزيز للرافعي )5/240الرؤاي كسائر العيوب. انظر: احلاوي الكبري املاوردي )

 (.2/455(، مغين احملتاج لللشربيين )3/471روضة الطالبني للنووي )
( اليثبت اخليار ألن التقصري منه حيث مل يراجع أهل اخلربة، ونقل املتويل وجها شاذا: أنه كشراء 7)

= 
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./223مل يثبت اخليار ملن يُغنب بل أرشده ] ♀  ب[ إىل اشرتاطه كما مر 

ا ثبت الرد  يف تلق ي الر كبان للخرب )و(  .(1)إمن 
أو التدليس؛ إذ من  (4)ملا فيه من ]التضرر[ (3)([بعيب])جبهل اخليار أيًضا  (2)ت[]ويثب 

ابع شيًئا يعلم أن ه معيب وجب عليه إعالم املشرتي به، وكذلك كل  من علم ابلعيب، لكن إن  
أو من بعض الوجوه فيما يظهر خبالف ما إذا علمه من سائر  ،كان املشرتي جيهله مطلًقا

من غش نا فليس »: ♀، وقد صح  عنه (6()5)معىن لوجوب بيانه فإن ه ال ،الوجوه

                                 
 ب، وجتعل الرؤية اليت ال تفيد املعرفة وال تنفي الغرر، كاملعدومة. الغائ

(، 3/472(، روضة الطالبني للنووي )8/338(، فتح العزيز للرافعي )5/284انظر: البيان للعمراين ) 
 (، 2/455مغين احملتاج لللشربيين )

نهي للبائع أن ال حيفل ( يشري إىل احلديث الذي أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب ال1)
(، ومسلم يف صحيحه كتاب البيوع، ابب حترمي 2150( رقم )3/71اإلبل، والبقر والغنم وكل حمفلة )

(، كالمها من حديث أيب 1515( رقم )3/1155بيع الرجل على بيع أخيه،... وحترمي التصرية )
 واللفظ للبخاري. « ... ال تلقوا الركبان» بلفظ  -رضي هللا عنه  -هريرة 

عند البخاري يف ابب: هل يبيع  – ¶ -وقد جاء بنحو هذا اللفظ من حديث ابن عباس      

( ومسلم يف صحيحه كتاب البيوع، ابب حترمي بيع 2158( رقم )3/72حاضر لباد بغري أجر )
 (. 1521( رقم )3/1157احلاضر للبادي )

 ( يف )ب( "وثبت". 2)
 ( يف )ب، ج( "عيب". 3)
 ( يف )ب( "الضرر". 4)
 ( يف )ب، ج( زايدة "له". 5)
(، كفاية 5/276ابلعرف انظر: البيان للعمراين ) ه( االمر الثالث وهو القضاء العريف وهومايضن حصول6)

 (.2/57(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9/221النبية البن الرفعة ) 
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ابع من أخيه بيًعا وفيه عيب إال بيَّنه  املسلم أخو املسلم، ال حيل  ملسلم»، وصحَّ أيًضا: (1)«من ا
يبيع شيًئا إال بني  ما فيه، وال حيل  ألحد يعلم  (3)]أن[ ال حيل  ألحد»محد: ، وروى أ(2)«له

 .(4)«ذلك إال بي نه له
وكالعيب يف ذلك كل  ما يكون السكوت عنه تدليًسا، وقضي ة كالمهم كما قال  
و أبيعه بشرط الرباءة من أن ه ال يكفي أن يقول: معيب أو به مجيع العيوب أ (5)األذرعي

الكتاب غري مقابل، بل ال بد  من بيان العيب املعلوم بعينه، وإمنا يثبت اخليار  (6)العيوب، أو
                                 

: )من غشنا -صلى هللا عليه وسلم  -كتاب اإلميان، ابب قول النيب ( أخرجه مسلم يف صحيحه،  1)
 (. 101( رقم )1/99فليس منا( )

(، 2246( رقم )2/755( أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب التجارات، ابب من ابع عيًبا، فليبينه، )2)
بن عامر  ( من حديث عقبة17/317(، والطرباين يف املعجم الكبري )2/10واحلاكم يف املستدرك )

 رضي هللا عنه واللفظ البن ماجه. 
(: 4/364قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )

 إسناده حسن. 
 (. 5/165وصححه األلباين يف إرواء الغليل ) 
 ( ساقطة من )ب(. 3)
( رقم 22/91والطرباين يف املعجم الكبري)(، 16013( رقم )5/395( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )4)

( من حديث واثلة 5/320(، والبيهقي يف السنن الكربى )10-2/9( واحلاكم يف املستدرك )217)
د يبيع ال حيلُّ ألح»بن األسقع رضي هللا عنه قال: إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 وهذا لفظ اإلمام أمحد. «  يبنيِ  ما فيه وال حيلُّ ملن يعلم ذلك إالَّ يبيِ نهشيئا إالَّ 
قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وقال األلباين يف صحيح وضعيف الرتغيب       

 (: حسن لغريه. 2/160والرتهيب )
 (. 2/57( النقل عنه أسىن املطالب لألنصاري)5)
 "هذا". ( يف )ج( زايدة 6)
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إىل حني اختيار الفسخ به، فإن زال قبل علمه به أو بعده وقبل أن يتواىن يف الرد   )ابٍق(بعيب  
حلد  الذي أشعرت به واستمر  كذلك لفوات فال رد ، وكذا لو مل يعلم التصرية حىت  رد  اللنب على ا

 . (1)الضرر كما مر  
للمبيع أو الثمن وإن مل  )منقص قيمة( (3)هو ]كل [ (2)والعيب الذي يثبت به ]اخليار[

حنو كاتب  (5)أ[    وِمن ذلك كما قاله ابن الرفعة ما إذا اشرتى//224] (4)ينقص عينه كالزان،/
إن مل يكن فوات حنو الكتابة عيًبا فيمن مل يت صف هبا و  ،فنسي قبل القبض فيتخري املشرتي

  .(6)قط
  .(7)له وإن مل ينقص قيمته؛ كخصاء )عني(منقص  )أو(ومنقص ابلتخفيف يف األفصح، 
يسرية من فخذه أو  (8)وفلقةخبالف قطع إصبع زائدة،  )مفوت غرض يقل يف أمثاله(

به  (9)وال يفوت غرًضا، وختان اندمل فإن ه ليس عيًبا ]ليثبت[ ،ًئامل حيدث قطعها شي ،ساقه

                                 

ألن الضرر قد زال. انظر: ؛( قال البغوي: ان زال العيب قبل العلم أو بعده وقبل الرد سقط حقه من الرد1)
(، روضة الطالبني للنووي 374-3/373(، فتح العزيز للرافعي )3/450التهذيب للبغوي )

(3/491 .) 
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ب[ من نسخة )ج(. /197( ]4)
 ب[ من نسخة )ب(  59]ل( هناية 5)
( روضة الطالبني للنووي 8/328(، فتح العزيز الرافعي)5/254( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )6)

 (. 2/456(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )3/461)
 (.4/122(، النجم الوهاج للدمريي)8/327( انظر: فتح العزيز الرافعي)7)
رَةُ  (8)  . 243( خمتار الصحاح ص2/481. املصباح املنري)ِقطخَعُة َوزخانً والخ  هي الخِكسخ
 ( يف )ب، ج( "يثبت". 9)
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يف مثله فإهنا   (3)يف سن ]تعهد[ (2)وخبالف ]الثيابة[ ،(1)اخليار؛ إذ ال ضرر بل اخلتان فضيلة
السن  يف  (4)كذلك ألهنا وإن نقصت القيمة لكنها ليست بقليلة بل غالبة فهي ]كقطع[

حبيث ال تقل   ،فيما إذا قرب من بالد الكفر (6)ال يكون ]عيًبا[ ، وككفر الرقيق فإنه(5)الكبري
الرغبات فيه، وقضي ة هذا الضابط عدم الرد  بكون الرقيق ال يصل ي؛ ألنه اآلن غالب يف األرق اء، 

وإن  ،وإال كان عيًبا ،إال أن يقال حمل  هذا الضابط فيما مل ينص وا على أنه عيب خبصوصه
على أن سبب تركهم الصالة إمهال الس ادة  ،اء الضابط لعارضفيه بعض أجز  (7)]ختلف[

يف ذهاب األشفار فإنه  (8)فال انظر لذلك تغليظًا عليهم، وكذا ،وعصياهنم بعدم أمرهم هبا
 ب[ /224،](9)غالب الوجود يف بعض األنواع مع نص هم على أن ه عيب كما أييت

                                 
(، الغرر البهية األنصاري 8/330(، فتح العزيز للرافعي )5/228( انظر: هناية املطلب للجويين )1)

(2/456 .) 
 ( يف )ب( "النايبة". 2)
 ( يف )ج( "يعهد". 3)
 ( يف )ج( "كقلع". 4)
الشيخان عن صاحب التقريب: إن قطع من أذن الشاة ما مينع التضحية، ثبت الرد، وإال فال. ( نقال 5)

وإمنا اعتربان الشرط املذكور الن الثيابة مثال يف االماء معىن ينقص القيمة لكن ال رد هبا النه ال ميكننا 
( روضة الطالبني 8/330أن نقول الغالب فيهن عدم الثيابة وهللا أعلم. انظر: فتح العزيز للرافعي )

 (.3/466للنووي )
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )ب( "ختلفت". 7)
 ( يف )ب، ج( زايدة "يقال". 8)
 (. 2/427(، مغين احملتاج لللشربيين )8/330( فتح العزيز للرافعي )447( انظر: التهذيب للبغوي )9)
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نقص العني فقط، وما بعده راجٌع غرض راجع مل (1)وُعلم مما قر رته أن  قوله: ]يفوت[
القيمة مًعا، وخرج مبنقص قيمة أو عني غلظ الصوت ورطوبة الكالم  (2)ملنقص العني ]و[

ني ة وحنوها  .(3)واحلَِرف الد 
ا يثبت اخليار بعيب ابق    بعيب  حادث بعده  )وكذا(على العقد إمجاًعا،  )سابق(وإمن 

كما أييت ألن    (4)أو بعده واستند إىل سبب ]سابق[)قبل قبض( آبفة أو فعل البائع أو أجنيب و
املبيع حينئذ من ضمان البائع خبالف ما إذا وجد بعده ومل يستند إىل ما ذكر، قال ابن الرفعة 
وتبعه السبكي واألذرعي: وحمل ه بعد لزوم العقد، أم ا قبله فالقياس بناؤه على ما لو تلف 

وإال فال فحينئذ ال  (7)مللك إنخ كان للبائع ]انفسخ[أن  ا (6)، واألرجح عند الشيخني(5)حينئذ
يتخري مبا حدث بعد القبض يف زمن اخليار إال إن كان اخليار للبائع دون ما إذا كان هلما أو 

كأن قطع يده فال خيري بل يكون ذلك   )بفعل مشرٍت(إن حدث قبل القبض  )ال(للمشرتي 
ض للمتلف حىت يستقر  عليه ضمانه جبزء من الثمن مانًعا من الرد  ابلعيب القدمي ألن  إتالفه قب

بنسبة نقص القيمة ابلفعل إىل متام قيمته لو كان سليًما، فلو قطع يد عبد قيمته ثالثون 

                                 
 ( يف )ب( "مفوت" ويف )ج( "ففوت". 1)
 ( يف )ج( "أو". 2)
ثقيل النفس أو بطيء احلركة أو كثري النهم أو فاسد الرأي أو قليل األدب ال رد له هبذا كله  ( وحنو3)

( فتح العزيز للرافعي 5/254لسالمة بدنه وصحة جسمه انظر: احلاوي الكبري للماوردي )
 (. 3/464(، روضة الطالبني اللنووي )8/329)

 ( ساقطة من )ب(. 4)
 (.61-2/60(، حاشية الرملي الكبري)2/429تاج للشربيين )( النقل عنهم. انظر: مغين احمل5)
 (.3/454( روضة الطالبني للنووي )8/320( انظر: فتح العزيز الرافعي )6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
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أ[ /225فإن قتله كان ] ،ثلث الثمن (2)/(1)فصارت عشرين مث مات قبل القبض استقر  ]عليه[
 .(3)ملبيع قبل البيع جنايُة أجنيبقابًضا جلميعه واستقر  عليه مثنه، وجنايُته على ا

 (4))وحنوه(لعضو  )وقطع(برد ة  أو حماربة  أو جناية   )قتل(لالستئناف ال للعطف  )مث(
 )تقدرم(مما ذكر  )بسبب(لكنه  )بعد قبض(جبناية  أو سرقة  إذا كان كل من هذه الثالثة كائًنا 

أي:   )كهو(جهله املشرتي فيهما  وقد ،على العقد أيًضا أم حدث بعده (5)عليه سواء ]أتقد م[
القتل  (7)فينفسخ البيع ]قبيل[ ،أي: قبل القبض )قبله(حنوه كائًنا  (6)كالقتل أو القطع ]أو[

ويف  ،ويسرتد  املشرتي مجيع الثمن ومؤنة التجهيز على البائع؛ ألن  القتل لتقد م سببه كاملتقد م
فإنه  ،مل حيدث به عيب قبل القطع أو بعده واسرتداد مجيع الثمن ]لذلك ما ،حنو القطع له الرد  

مبا بني قيمته سليًما وأقطع، أم ا إذا علم بذلك عند العقد  (8)حينئذ ال يرد  بل يرجع من الثمن[

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 أ[ من نسخة )ب(. /60]ل( هناية 2)
داد ان يقوم العبد صحيحا مث  ابملقدار والتقومي وبه قال ابن سريج وابن احلني( على األصح من الوجه3)

يقوم مقطوعا ويعرف التفاوت بينهما فيستقر عليه من الثمن مبثل تلك النسبة )بيانه( إذا قوم صحيحا 
بثالثني ومقطوعا خبمسة عشر فعليه نصف الثمن ولو قوم مقطوعا بعشرين فعليه ثلث الثمن:. انظر: 

( 3/506( روضة الطالبني للنووي )409-8/408( فتح العزيز الرافعي)3/159املهذب للشريازي)
 (. 2/82أسىن املطالب زكراي األنصاري )

 ( يف )ب( زايدة "و". 4)
 ( يف )ب( "تقدم". 5)
 ( ساقطة من )ب( ويف )ج( "و". 6)
 ( يف )ج( "قبل". 7)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 8)
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 .(2)وال يرجع بشيء، ومؤنة التجهيز عليه لتقصريه ،يفسخ فهو ِمن ضمانه (1)أو بعده ]فلم[
فلو  ،ملا مر   ،الزوج بعد القبض (3)وإن افتض ها ،وله ردُّ مزوَّجة  اشرتاها جاهاًل بزواجها

تعذ ر الرد  رجع من الثمن مبا بني قيمتها بكرًا غري مزو جة ومزو جة مفتض ة، فإن كان عاملـًا فال رد  
 .(4)وال أرش لرضاه ابلسبب

أي بسبب مرض سابق على العقد أو القبض  )مبرض(بعد القبض  (5)كائن/  )ال موت(
فال يكون موته ابملرض  ،وإن جهله أو كان غري خموف؛ ألنه يتزايد ،هب[ فال خيار ب/225]

ا خصلة واحدة ُوجدت يف يد البائع  ،بل له األرش فقط ،األو ل خاص ة خبالف حنو الرد ة فإهن 
دون الزائد بيد املشرتي، ومن  ،وهو ما بني قيمته صحيًحا ومريًضا ابملرض الذي كان بيد البائع

 .(6)املرض فعلم به املشرتي امتنع الرد  ورجع ابألرش أيًضا مث لو مل ميت لكن زاد
ال مطمع يف  (7)وكاملرض اجلراحة السارية واحلامل متوت ابلطلق. وملـ ا كانت ]العيوب[

فقال عاطًفا هلا  (9)ِبذِكر مثل  قد ]خيفى[ (8)مث أوضحها كأصله ،إحصائها ذكر ضابطها السابق
                                 

 ( يف )ب، ج( "ومل". 1)
(. مغين احملتاج للشربيين 3/466الطالبني للنووي )(، روضة 8/331( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

 (. 2/61( أسىن املطالب زكراي األنصاري )2/430)
: أي أزال عذرهتا وهي بكارهتا من الفض، يقال فض اللؤلؤة أي خرقها. انظر: طلبة ( افتض جارية3)

 (. 2/475باح املنري يف غريب الشرح الكبري )(، املص137الطلبة يف االصطالحات الفقهية )ص: 
 (. 2/61(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )3/467( انظر: روضة الطالبني اللنووي )4)
 أ[ من نسخة )ج(. /198] ل( هناية 5)
 القطع أبنه من ضمان املشرتي الن املرض يزداد شيئا فشيئا إىل ني( على األصح و األشهر من الطريق6)

 (، 3/468(، روضة الطالبني للنووي )8/332ر: فتح العزيز للرافعي )املوت انظ
 ( ساقطة من )ج(. 7)
 (.274و 273( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص8)
 ( يف )ج( "ختفى". 9)
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وعدم حيض  ،العادة الغالبة (1)وتطاول ]طهر فوق[ ستحاضة()والعيب كاابلواو اليت مبعىن أو: 
  )وكفٍر حررمها(لعل ة ، وكحمل  يف آدمي ة ال هبيمة،  (2)بعد عشرين سنة؛ ألن  ذلك ]إمنا يكون[

لزوال  ،ال ينقص قيمتها لعارِض كوهنا ببالد الكفر (4)توثُّن وإن فُرض ]أنه[ (3)كتمجُّس  ]أو[
وطئها   (6)، وألن  املعترب النقص ابلنسبة لغالب الناس ]وحترمي[العارض (5)ذلك بزوال ]هذا[

]أو  ،كذلك، وكالتمجُّس عدم حلِ  نكاحها لدخول آابئها يف ذلك الدين بعد نسخه
أو قيمة العبد أبن يكون أحدمها  ،ابلتخفيف يف األفصح قيمتها)أو نقص( . (7)حنوه[

أ[ ببالد الكفر أو جماورًا هلا، وذِكر /228كان ]  حينئذ خبالف ما إذا (9)لقل ة الرغبة (8)]ببالدان[
إم ا لكونه  ،بقسميه من زايدته، والثاين شامل لألول إذ نقص القيمة بسبب الكفر (10)]الكفر[

 .(13)وللرد  على من خالف فيه ،لإليضاح (12)/(11)فالتصريح ،أو موجًبا لقل ة الرغبة معه ،حمرًما

                                 
 ( يف )أ( "فوق طهر". 1)
 ( يف )ب( "ال يكون إال". 2)
 ( يف )ج( "و". 3)
 ( يف )ب( "ألنه"، ويف )ج( "ال أنه". 4)
 ساقطة من )ج(. ( 5)
 ( يف )ج( "وحيرم". 6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
 ( يف )ب( "ببالد". 8)
 ( يف )ب، ج( زايدة "فيه". 9)
 ( يف )ج( "للكفر". 10)
 ( يف )ب، ج( زايدة "به". 11)
 ب[ من نسخة )ب(. /60]ل( هناية 12)
وثنية فله الرد ولو ( األظهر عند البغوي ومشى علية الشيخان من انه لو وجد اجلارية جموسية أو 13)

= 
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رضاع أو مصاهرة كما اقتضاه إطالقهم خالفًا  وإن كانت حمر مة عليه بنسب أو )وعدرة(
؛ ألن  حرمة وطئها عيٌب ينقص القيمة من حيث هو ِمن غري نظر إىل املشرتي أو (1)للجيلي

 .(2)غريه
من السي د البائع أو غريه فيما )إبذن( من الرقيق بنسك  لكن بقيد  زاده بقوله: )وإحرام( 

بغري إذنه ألن  للمشرتي حتليله، وصو ب  (3)الفه[يظهر، كأن أذن هلا فمات فباعها وارثُه ]خب
أنه ال فرق أي ألن ه قد يهاب اإلقدام على اإلخراج من العبادة، ويرد  أبن ه ال نظر  (4)البلقيين

القيمة أو العني غالًبا، وهذا إمنا يكون كذلك عند امتناع  (5)حلال املشرتي كما مر  بل ]لنقص[
 التحليل.

أو مل يعلم قدره وإن  (7)مل يعلمه ]املشرتي[ (6)وكونه عليه ]مهرا[ ألَمة  أو عبد )ونكاح(
، ويؤي ده قوهلم من العيوب تعلُّق َدين برقبته ال ذم ته فقط (8)علم ابلنكاح قاله البغوي

                                 
(، فتح العزيز 3/447وجدها كتابية أو وجد العبد كافرا أي كفر كان فال رد انظر: التهذيب للبغوي )

 (.3/463(، روضة الطالبني للنووي )8/329الرافعي )
عبد العزيز بن عبد الكرمي بن عبد الكايف الشيخ صائن الدين اهلمامي اجليلي، له مصنفات منها:  (1)

تنبيه(، و)شرح الوجيز(، وتويف: سنة اثنتني وثالثني وستمائة. انظر: طبقات الشافعية )شرح ال
 (. 2/74(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) 8/256الكربى)

 (.2/426(، مغين احملتاج للشربيين )4/31( انظر: هناية احملتاج للرملي )2)
 ( يف )ج( "خبالفها". 3)
 (. 2/59اشية الرملي الكبري)( النقل عن البلقيين انظر: ح4)
 ( يف )أ( "ملنقص". 5)
 ( يف )ب( "مهر". 6)
 ( يف )أ( "املشرتط". 7)
 (. 3/446( انظر: التهذيب للبغوي )8)
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ا ابلعيب (2)ابلكسب ]كالتعلق[ (1)]والتعلق[
ً
ومن  (3)ومل يعلم مقداره ،ابلرقبة وما لو اشرتاه عامل

ب[ إمنا رضيُت؛ العتقاد أن ه /226فيما لو اشرتى معيًبا ورضي به مث قال: ]مث أفىت النووي 
وكان أعظم ضررًا  ،وقد ابن خالفه أبن  له الرد  إن أمكن اشتباهه مبا رضي به ،العيب الفالين

 . (4)أو نقص عنه يف الضرر ،خبالف ما إذا ساواه ،منه
، وحبث األذرعي (7)وأقر ه السبكي (6)ابملد  ولو لبهيمة كما صر ح به اجلرجاين (5))وخصاء(

فيه نظر  ،وال يف البغال والرباذين لغلبته فيهما ،أنه ليس بعيب فيما يؤكل حلمه (8)والزركشي

                                 
 ( يف )ب، ج( "والتعليق". 1)
 ( يف )ب( "كالتعليق". 2)
 (. 3/446( التهذيب )3)
قال: هذا العيب إمنا رضيت به، ألين  ( نص املسألة: إذا اشرتى شيئا، ورأى فيه عيبا، ورضي به، مث4)

 أعتقد به العيب الفالين وقد ابن خالفه هل له الرد ابلعيب؟. 
اجلواب: إن أمكن اشتباه ذلك العيب مبا ادعاه وكان العيب الذي ابن دون ما رضي به أو مثله فال      

 (.120)صرد، وإن كان أعظم منه ضررا فله رده. انظر: فتاوى اإِلمام النووي للنووي 
( اخلصاء: هو نزع األنثيان، وخصيت الفحل أخصيه خصاًء ابلكسر واملد، إذا سللت خصييه، واجلمع 5)

(، 2/74(، غريب احلديث للقاسم بن سالم )6/2328)خصيان( و)خصية(. انظر: الصحاح )
 (. 92خمتار الصحاح )ص: 

، تفقه على الشيخ أيب إسحاق الشريازي، له ( هو: أمحد بن حممد بن أمحد القاضي أبو العباس اجلرجاين6)
مصنفات منها: )املعااية(، و)الشايف(. تويف: سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية 

 (. 1/260(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) 4/74الكربى)
 (.12/321انظر: تكملة اجملموع للسبكي ) (7)
 (. 2/57( النقل عنهما انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
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وإن زادت  ،يف الفحل؛ فإنه يصلح ملا ال يصلح له اخلصي   (1)للنقص املفوت من ]الغرض[
، وكذا (3)أذن الشاة كاخلصاء (2)قيمته ابعتبار آخر، واجلب  وقطع ما مينع التضحية من ]حنو[

 ،وفقد الذوق ،واخلشم ،(9)وحنو العور ،(8)والصمم ،(7)والقرع ،(6)والشلل ،(5)والقرن،(4)الر تق
 ،(11)والبهق –وهو أربعون سنة  -وابيضاضه يف غري أوانه  ،الشعر ولو عانة (10)]وحنو[

                                 
 ( يف )ب( "للغرض من الفحل"، ويف )ج( "للغرض". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
رافعي ( قال صاحب التقريب لو قطع من أذن الشاة ما مينع التضحية ثبت الرد وإال فال انظرفتح العزيز ال3)

 (. 3/466( روضة الطالبني اللنووي )12/310( اجملموع النووي )8/330)
َدُر قولَك: امرأٌة رتخقاُء، الرَّتخ  ( تعريف4) ُق: ِضدُّ الَفتخِق، وحُمرَّكًة: مَجخُع َرتـََقة ، وهي الرُّتـخَبُة، والرَّتـََقُة أيًضا: َمصخ

لُُه تـََعاىَل: }َكانـََتا َرتـخًقا بـَيِ َنُة الرَّتَ  َتطاُع مِجاُعها، أو ال َخرخَق هلا إالَّ املــَباُل خاصًَّة. ِمنخُه قـَوخ ِق: ال ُيسخ
َنامُهَا{ ]األنبياء:   (.886(، القاموس احمليط )ص118[. انظر: خمتار الصحاح )ص30فـََفتَـقخ

: ما كان يف الفرج من مانع مينع سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو حلمة مرتتقة أو ( تعريف الَقَرن5)
 (. 53عظم. انظر: انيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء )ص: 

 (. 5/1737صحاح ): فساد يف اليد. شلت ميينه تشل ابلفتح، وأشلها هللا. ال( الش لل6)
(، ومقاييس 1/155: ذهاب شعر الرأس من داء. رجل أقرع وامرأة قرعاء. انظر: العني )( تعريف الَقرع7)

 (. 5/73اللغة )
 (. 5/1967(، والصحاح )7/91: هو ذهاب السمع. انظر: العني )( تعريف الصمم8)
(، 2/235: يعين ذهاب البصر، والعور: ذهاب حس إحدى العينني. انظر: العني )ريف الَعور( تع9)

 (. 4/612ولسان العرب )
 ( يف )ب( "وفقد". 10)
نَُه لَيخَس ِمَن الرَبصبـََياٌض يـَعخرتَِ  : بـََياٌض ُدوَن الرَبص( تعريف البهق11) ِلخَد خُيَاِلُف َلوخ . انظر: خمتار ي اجلخ

 .(، 10/29( لسان العرب)41الصحاح )ص
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سن   تغري  لوهنا  (3)، أو ]ذا[(2)قاله ابن الصالح ،عمل بيديه مًعاما مل ي ،وكونه أعسر ،(1)والربص
أو  ،أو زائدة خيالف منبتها منبت األسنان ،أو تراكم وسخ أبصلها حىت فسد ،بنحو زرقة

وهو بضم  املعجمة فنون ساكنة أو مضمومة االسم  ،يف عبد (4)[(وُخنث  )]مقلوعة ال لكرب. 
، وكونه ممك ًنا من (5)أي: التكس ر والتثين  تشبـ ًها ابلنساء خلًقا كان أو ختل ًقا ،االخنناثمن 
أو  ،أ[ ]أو سارقًا/227كان صغريًا ]  (7)ولو مر ة فيهما، وإن اتب ]أو[ ،زانًيا (6)]أو[ ،نفسه
وإن مل  ،مرأو شاراًب لنحو اخل ،أو جانًيا عمًدا ،أو مرتدًّا ،أيًضا (8)وإن كان صغريًا[ ،آبًقا

ااًب  (11)خالفًا للزركشي[ ،كان كافرًا  (10)حشيش ]أو[ (9)]أو آكاًل لنحو/ ،يسكر أو من اًما أو كذ 
ما مل يتب حىت  يف  (12)أو ساحرًا أو قاذفًا للمحصنات أو شت اًما أو مقامرًا أو اترًكا للصالة

                                 
: داء، وهو بياض يقع يف اجللد أو أن يكون يف الشيء ملعة ختالف سائر لونه. انظر: ( تعريف الرَبص1)

 (. 1/219(، ومقاييس اللغة )1/311(، ومجهرة اللغة )7/119العني )
( وفصل ابن الصالح فقال: إن كان أضبط وهو الذي يعمل بيديه معا فليس بعيب؛ ألن ذلك زايدة يف 2)

 ( 2/427القوة وإال فهو عيب،النقل عنه انظر: مغين احملتاج للشربيين )
 ( يف )ب( "إذا". 3)
 ( يف )أ( "وختنث". 4)
 (. 7/145( هتذيب اللغة )4/248ظر: العني )( ان5)
 ( يف )ج( "و". 6)
 ( يف )ب( "و". 7)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 8)
 ب[ من نسخة )ج(. /198] ل( هناية 9)
 ( يف )ب( "ولو". 10)
 ( يف )ب( تقدمي وأتخري يف العبارة قوله: "أو كان كافرًا... " قبل قوله: "أو آكاًل لنحو حشيش. ". 11)
 (. 463-3/462(، روضة الطالبني النووي )8/329ظر: فتح العزيز الرافعي )( ان12)
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ن مسة الزان وهذه  األربعة األول على األوجه أخًذا من قوهلم التوبة تنفي مسة الشرب دو 
من كالم  الزركشي (2)يزيد على مرة كما ]أخذ[ (1)كالشرب، أو مكثرًا جلناية اخلطأ أبن/

 . (3)املاوردي
 (7)(6)من سبع سنني قاله البندنيجي (5)أبن كان ابن ]أكثر[ )كبري(عبد   ((4))وغرلة

بلوغ، وهذا من زايدته ما أفهمه كالم كثري من ضبطه ابل (9)، لكن استظهر األذرعي(8)والروايين
 ،أي الرقيق أسود اللسان)وكونه( ألنه خياف عليه من اخلتان خبالف الصغري واألمة ولو كبرية. 

                                 

 أ[ من نسخة )ب(./61]ل( هناية 1)
 ( يف )ب، ج( "أخذه". 2)
انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري  ( قال الزركشي وكالم املاوردي يقتضي أن القليل مرة والكثري فوقها3)

 (. 4/31( هناية احملتاج للرملي )2/58)
ُنـخَثى َغرخاَل  ( تعريف. الخُغرخَلةُ 4) ُء ِمثخُل الخُقلخَفِة َوزخاًن َوَمعخىًن َوَغرَِل َغَراًل ِمنخ اَبِب تَِعَب إَذا ملَخ خُيخََتخ فـَُهَو أَغخَرُل َواألخ

ِلخَدُة الَّ  ُع ُغرخٌل ِمنخ اَبِب َأمحخََر. والخُقلخَفُة اجلخ َمخ َطُع يف اخلِتانَواجلخ  يِت تـُقخ
. والقلفة جلدة الذكر اليت ألبستها احلشفة، وهي اليت انقطع من ذكر الصيب. ورجل هَو)الخقلخَفة( ابلضم الخُغرخلَ 

العرب ابن  (، لسان259أقلف بني القلف: مل خيَت. انظر: خمتار الصحاح للرازي )ص
 (. 2/446لفيومي )ل (، املصباح املنري9/290منظور)

 ( ساقطة من )ج(. 5)
َه على أيب حامد . تفق  بن حيىي، القاضي البَـنخَدنِيِجي   -مصغ ر–هو: أبو علي، احلسن بن عبيد هللا  (6)

اإلسفراييين ، كان فقيًها، ورًعا، حافظًا للمذهب، غو اًصا يف املشكالت، صن ف كتًبا كثرية يف املذهب 
يف مجادى  -رمحه هللا–واخلالف، منها: ))التعليقة(( وكتاب ))الذ خرية(( وهو دون ))التعليقة((، تويف  

(؛ 129نظر: طبقات الفقهاء ص)ا هـ(. 425األوىل يف البندجنني، بلدة يف طرف النهروان سنة )
 .(207-206 /1(؛ طبقات ابن قاضي شهبة )4/305) للسبكيطبقات الشافعي ة 

 ( 2/60( النقل عن البندنيجي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
إن كان كبريًا ( قال الروايين مانصة " وإن ابن الغالم غري خمتون نظر فإن كان له سبع فما دون ال خيار و 8)

 (. 4/541يف ختانه مشقة يثبت اخليار ألنه خياف عليه منه. "انظر: حبراملذهب للروايين )
 (. 2/60( النقل عن األذرعي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9)
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أو أبله وإنخ روي: )أكثر أهل اجلنة  ،وإن تقط ع جنونه ،أو جمنوانً  ،أو ألثغ ،أو أرت  ال يفهم
أمر الدنيا؛ ألهنم لسالمة صدورهم يقل  اهتمامهم هبا، أو ذا خبر من معدة، أو أي يف  (1)(البُله

مستحكم، أو مرض وإنخ قلَّ ما مل يزل ابملعاجلة سريًعا على األوجه، أو يعتاد البول  (2)صنان
مشكاًل كان أو واضًحا سواء كان له آلة ]النساء  )خنثى(ابلفراش وهو ابن سبع تقريًبا، أو 

أم ثقبة فقط، نعم إنخ ابن رجاًل مل يكن معيًبا إال إن كان يبول بفرجيه السرتخاء  (3)والرجال[
وكان يبول من فرج  (5)، ولو ات ضح ]ابلوالدة[(4)ب[ املثانة حينئذ قاله يف اجملموع/227]

كالبول هبما بل أوىل؛ ألن  البول مَث  ِمن األصلي والزائد،   ،الرجال فالذي يظهر أنه عيٌب أيًضا
من الزائد فقط، بل ينبغي أن  وجود صورة الذكر يف األنثى عيب مطلًقا ألنه يقل  به وهنا 

أو منقلب  ،أو مصطك  الركبتني -وهذا من زايدته  -)مؤجًرا( كونه )أو( االستمتاع أو ينعدم. 
أو  -ابملد  مجع أثلولة  - (7)آثليلأو  (6)قُروحالقدمني للجانب األمين أو األيسر، أو ذا 

                                 
(، وابن عدي يف الكامل 2/280(، والبزار يف املسند )7/341( أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلاثر )1)

(، قال ابن عدي: منكر هبذا اإلسناد، مل يروه عن عقيل غري سالمة". وضعفه األلبان ق 3/313)
 (. 6154السلسلة الضعيفة برقم )

( تعريف. الصَُّناُن: هو الذفر وُخبخُث الر ِيِح، َرُجٌل َذِفٌر وأَذخفـَُر وامرأَة َذِفرَة وَذفخراُء َأي هَلَُما ُصنان وُخبخُث 2)
. انظر: خمتار ال  (. 4/307،لسان العرب ابن منظور)112صحاح لرازي صرِيح 

 ( يف )ب( "الرجال والنساء". 3)
 (.2/53( ذكرها يف ابب األحداث انظر: اجملموع للنووي )4)
 ( يف )ب( "يف الوالدة". 5)
( القرح: عض السالح وحنوه مما جيرح اجلسد ومما خيرج ابلبدن؛ والقرح أيضا: البثر إذا ترامى إىل فساد. 6)

 (. 2/557(، ولسان العرب )5/82(، ومقاييس اللغة )3/43نظر: العني )ا
 (. 11/81( الثآليل: مجع ثؤلول وهو احلبة تظهر يف اجللد كاحلمصة فما دوهنا. لسان العرب )7)
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أو آاثر  ،(2)أو محرة كدرة -وهو شيء يعلو الوجه كالسمسم  -أو كلف  ،كثرية  (1)شامات
أو أحد ثدييها، وكون  ،(7)األشَفاركون األمة ذاهبة   (6)]و[ (5)َشائنة (4)وكي    ،وقروح ،(3)ِشجاج

ًا استحكم  (9()8)قياًسا على النحر فيما يظهر، ومثله ]فيما يظهر[ ،فرجها متغري  الرائحة أي تغري 
أو  ،خلشونة مشيها (10)أو خيشى راكبها ]سقوطه[ ،أو نفور ،برودته، والداب ة حنو مجوح

                                 
األثري: الشأمة: وشام، وقال ابن  ( الشامات مجع شامة: وهي عالمة خمالفة لسائر اللون واجلمع شامات1)

اخلال يف اجلسد معروفة، وذكر حديث ابن احلنظلية قال: "حىت تكونوا كأنكم شأمة يف الناس": أراد:  
كونوا يف أحسن زي وهيئة حىت تظهروا للناس وينظروا إليكم، كما تظهر الشامة وينظر إليها دون 

(، والنهاية يف غريب احلديث 8/107(، واحملكم واحمليط األعظم )6/293ابقي اجلسد. انظر: العني )
 (. 2/436واألثر )

 (. 4/1423(، والصحاح )5/372( انظر: العني )2)
( الشج: يكون يف الرأس خاصة يف األصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، مث استعمل يف 3)

(، 3/178غريه من األعضاء، ومجعها شجاج، والشجج: أثر الشجة يف اجلبني. انظر: مقاييس اللغة )
 (. 2/304( ولسان العرب )2/445والنهاية يف غريب احلديث واألثر )

 (. 5/421( كوي: كويته أكويه كيا، أي: أحرقت جلده بنار أو حبديدة حمماة. العني )4)
( الشني: ضد الزين، والعرب تقول: وجه فالن زين، أي حسن ذو زين، ووجه اآلخر شني، أي قبيح ذو 5)

 (. واملقصود: الكي القبيح املؤثر، ال الكي الغري ظاهر. 11/285شني. هتذيب اللغة )
 ( يف )ب( "أو". 6)
( األشفار مجع شفر: والشفر: شفر العني، والشفر أيًضا: حرف هن املرأة، وحد املشفر، يقال لناحييت 7)

 (. 4/419( ولسان العرب )11/240فرج املرأة: األسكتان، ولطرفيهما الشفران. هتذيب اللغة )
 ( ساقطة من )ب(. 8)
 ( ويف )ج( زايدة "أيًضا". 9)
 ( يف )أ( "سقوطها". 10)
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: أو لنب غريها، أو ذاهبة األسنان ال ِلكرب ، والدار خمتصة (2)لبنها، قال األذرعي (1)]شرب[
أبنيتها، والضيعة ثقيلة اخلراج  (3)بنزول اجلند، أو جماورة لنحو قص ارين يؤذوهنا ابلدق  أو يزعزعون

ا رمل إن قصدت للبناء، أو فوق العادة، واألرض قريبة من حنو قرد يفسد الزرع، أو بباطنه
أ[ /228أحجار خملوقة إن قصدت للزرع أو الغرس، أو ظهَر مكتوٌب بوقفي تها، أو شاعت ]

وإن مل تثبت وال أثر لظن ة سالمتها من خراج معتاد؛ لتقصريه واملاء خمتلف يف جناسته؛ أو عدم 
غسلها مؤنة هلا وقع  أو يكون ل ،طهوريته؛ أو مشم ًسا، وحنو الثوب فيه جناسة ينقصه غسلها

، وال رد  بنحو عتق على من وقع له (5)، والبطيخ ال الرمان ]حامًضا[(4)كما حبثه األذرعي
وصوم؛ ألنه ال مينع من اخلدمة خبالف اإلحرام فإن أعماله  ،وعن ة ،وعقم ،وإساءة أدب ،العقد

 (9)ال يكون سببه عيًبا مبا (8)، وقي ده السبكي(7): ]إمجاًعا[(6)قال الروايين ،متنع منها، وفسق
أو  ،بكونه ولد زان أو مغنـ ًيا (10)حىت ال ينايف ما مر  يف حنو شارب اخلمر واترك الصالة، وال/

أو قليل األكل، وفارق الداب ة أبن  قلة األكل حممودة  ،أو أكواًل  ،بضرب العود ،أو عازفًا ،زامرًا
للمشرتي؛ ألن  التحرمي خاصٌّ به خبالفه يف  خبالفها، وال بكوهنا حمرًما ،وعرفًا ،يف اآلدمي شرًعا

                                 
 ( يف )ج( "تشرب". 1)
 (.2/59( النقل عن األذرعي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( يف )ب( زايدة "أبنيتها". 3)
 (.2/59( النقل عن األذرعي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 من )أ(.  ( ساقطة5)
 (. 4/538( انظر: حبراملذهب للروايين)6)
 ( يف )أ( "اجتماًعا". 7)
 (. 2/59( النقل عن السبكي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
 ( يف )ج( زايدة كلمة "أي". 9)
 ب[ من نسخة )ب(./61]ل( هناية 10)
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 .(1)املعتد ة

األوجه الذي  (2): ال يثبت كون الوصف عيًبا إال بقول اثنني من أهل املعرفة ]على[فرٌع 
املشرتي عند ثبوت اخليار له  )فإن أجاز(، (4)ورج حه ابن الرفعة (3)اقتضاه كالم الشيخني

لعيب بفعل البائع أو أجنيب، نعم إن عي نه األجنيب بعد له، وإن كان ا )فال أرش(ابلعيب البيع 
 القبض استحق  عليه األرش كما أييت.  (5)العقد ]وقبل[

ب[ من املشرتي عقب اط العه على العيب وإن كان /228أي مبادرة ] )وُشرط ِبدار (
ه بقيد زاده أو وارث ،أو موكله أو وكيله ،أو وكيله على البائع ،بنفسه )بردر(عيب تصرية كما مر  

خبالف املقبوض  ،حنوها (7)أو[ ،أبن يكون العيب يف عني ]مبيعة )بفسخ عقًدا( (6)]بقوله[
واملبيع يف الذم ة، فإنه ال فور يف رد ه إذا ظهر معيًبا كما نقله  ،(9)والكتابة/ ،(8)عن دين ]السلم[

                                 
(، التهذيب 254-5/253حلاوي الكبري)( مجيع ما ذكرمن هذه العيوب السابقه املثبته للخيار انظر: ا1)

-3/461( روضة الطالبني اللنووي )330-8/326(، فتح العزيز الرافعي)447-3/444للبغوي )
 (.427-2/426(، مغين احملتاج للشربيين )60-2/58(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )463

 ( ساقطة من )أ(. 2)
 من أهل اخلربة، ويعمل بقوهلم. انظر: العزيز للرافعي ( قااله يف الدايت مانصة: فريجع فيه إىل عدلني3)

 (. 9/261دار الكتب العلمية، بريوت، روضة الطالبني للنووي )ط (10/321)
 (. 556-555( انظر: املطلب العايل إلبن الرفعة حتقيق ابسم املعبدي )ص4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 ( يف )ب( "مبيعها و". 7)
 )أ( "سلم". ( يف 8)
 أ[ من نسخة )ج(. /199] ل( هناية 9)
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ال يتعني  إال بقبض   إذ ما يف الذم ة ،؛ ألن ه ال يفسخ العقد(1)الشيخان عن اإلمام وأقر اه
: وبه يظهر أنه ال فور يف طلب (3)، قال ابن الرفعة(2)ومل ]يوجدا[ ،أو ابلرضى ابملعيب ،صحيح

 يؤد ي إىل فسخ العقد انتهى. وسيأيت ذلك عن اإلمام. (4)األرش؛ ألنه ]ال[
 ،بابلعي )إن علم(وألن  املقبوض هنا غري معقود عليه، وإمنا جيب البدار ابلرد  ابلعيب 

فإن اد عى  -وهذا من زايدته -إال يف اآلبق فإمنا يرد  بعد عوده، وأبن  له الرد  وأبن ه على الفور 
أو  (5)جهل الرد  ابلعيب وقرب عهده ابإلسالم ومل يكن خمالطًا للمسلمني على ما حبثه األذرعي

  ،أو جهل حاله ،ام يوكان ممن خيفى عليه كالع ،أو اد عى اجلهل ابلفوري ة ،نشأ بعيًدا عن العلماء
ويف  ،صدق بيمينه، والذي يظهر يف ضابط القرب والبعد املذكورين هنا (6)كما قاله السبكي

خمالطته لنا،  (7)أ[ لقصر/229نظائره أن يكون يف األوىل حبيث ال ُيستبعد عرفًا جهله بذلك ]
من  (10)]منعه[ (9)الثاين حبيث ال يُنسب إىل تقصري يف بعده عن العلماء ]ملانع[ (8)و]يف[

 الرحلة إىل بالدهم. 

                                 
دار ط (497-13/496( نقااله يف كتاب الكتابة احلكم األول من الباب الثاين. انظر: العزيز للرافعي )1)

 (. 246-12/245الكتب العلمية، بريوت، روضة الطالبني للنووي )
 ( يف )ب، ج( "يوجد". 2)
 (.359ة حتقيق ابسم املعبدي )ص( انظر: املطلب العايل البن الرفع3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 (. 1174( انظر: االسعاد حتقيق عبدهللا حممد العقيل )ص5)
 (. 12/143( انظر: تكملة اجملموع للسبكي )6)
 ( يف )ب، ج( زايدة "مدة". 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
 ( يف )ج( "للمانع". 9)
 ( يف )ب، ج( "مينعه". 10)
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 (1)وسيأيت مَث ، والتصريح هبذا )كما يف الشفعة(مث البدار املشرتط هو البدار على العادة 
وعدم  ،لقيه (3)عند األمن ]وتيس ر[ (2)والسري لياًل ]إال[ ،والركض ،من زايدته، فال ُيكل ف العدوَ 

أو إغالق  ،، وال عدم لبس ثوب التجم ل(4)رينأخًذا من كالم مجع  متأخ   ،الضرر والكلفة بوجه
أو قضاء حاجة، بل وال تقدمي الرد  على شيء مما ذكر  ،أو أكل   ،الباب، وال قطع حنو صالة

له  (6)]وأن [ ،خبالف ما إذا قص ر يف الرد  بعد العلم ابلعيب ،(5)إذ ال تقصري ،بعد دخول وقته
، إذا توج ه إىل البائع (7)رد ه؛ إلشعار التأخري ابلرضى وابلفوري ة بقيدمها السابق فإنه يسقط ،الرد  

 (9)أو كان له عذر مينعه من التوج ه ]إىل[ ،احلاكم ليفسخ (8)أو وكيله وأفاده هذا من زايدته أو/
أبنخ رأى  )يف طريقه إن أمكن( ،أي: ابلفسخ)به(  (10)]وجواًب[ -كما سيصر ح به   -أحدمها 

ما: ُأشهدُِكما أين  فسخُت البيع؛ ألن  الرتك حينئذ ظاهر يف عدلني يثبت هبما ذلك، فيقول هل
 ،ال سي ما وأصل البيع اللزوم، وإذا أشهد ال يلزمه اإلتيان إىل أحدمها للفسخ لنفوذه ،اإلعراض

                                 
 "هنا".  ( يف )ب، ج( زايدة1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ب( "وسبب". 3)
(، كفاية األخيار للحصين 8/347(، فتح العزيز الرافعي)3/115( انظر: املهذب للشريازي )4)

 (.2/66،أسىن املطالب لزكراي األنصاري )245ص
 (.12/141(، اجملموع اللنووي )8/347(، فتح العزيز الرافعي)3/115( انظر: املهذب للشريازي )5)
 ( يف )ب( "وأبن". 6)
 ( يف )ب، ج( زايدة "و" هنا. 7)
 أ[ من نسخة )ب(./62]ل( هناية 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
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وقال: إنه مقتضى (2)السبكي وابن النقيب (1)هذا ما اختاره مجاعة منهم ،بل للمطالبة إن شاء
 ب[ /229] (5)]يقتضي[ (4)م املنهاج، لكن كال(3)ما يف التتمة

فعليه الواجب  ،(7)، واألوجه األول(6)أن  وجوب اإلتيان حباله وإليه يومئ كالم املصنف
اإلهناء حىت ال  (8)اإلهناء إىل أحدمها، فإن أمكنه اإلشهاد لزمه، فإذا أشهد سقط ]وجوب[

االكتفاء  (11()10)اًي وقول أيب زرعةلكنه يصري متعد   (9)يبطل بتأخريه رد  املبيع وال ابستخدامه ]و[
ابإلشهاد إمنا هو عند تعذ ر اخلصم واحلاكم ممنوع، بل عند تعذ رمها يكفي اإلشهاد وعند عدمه 

                                 
 ( يف )ج( زايدة "التاج". 1)
،: فقيه شافعي  مصري، ومسع من طائفة واشتغل هو: أمحد بن لؤلؤ العالمة شهاب الدين أبو العباس املصري( 2)

ابلعلم وله عشرون سنة وأخذ الفقه عن الشيخ تقي الدين السبكي، وبرع وشغل ابلعلم وانتفع به الناس وخترج 
الرتشيح ، وكتاب ،السراج يف نكت املنهاجبه فضالء وحدث وصنف تصانيف انفعة منها خمتصر الكفاية

وختريج هتذيب التنبيه خمتصر نفيس، تويف يف شهر رمضان سنة تسع وستني  ب يف تصحيح املهذب،املذه
 (.1/200(، األعالم للزركلي )3/80وسبعمائة انظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )

 (. 2/463( النقل عن السبكي االول وابن النقيب انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
 (.101نهاج الطالبني للنووي )ص( انظر: م4)
 ( يف )ب( "مقتضي". 5)
 (. 75-2/74( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )6)
(، 1/145( وهو اختيار الرافعي يف احملرر والنووي يف املنهاج و السبكي األول انظر: احملرر للرافعي )7)

 (. 2/463، الغرر البهية لزكراي األنصاري )101املنهاج للنووي ص
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( الواو ساقطة من )ب، ج(. 9)
، ووىل قضاء دمشق ومصر، وكان رجال رئيسا يقال إنه الذى هو: حممد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفى( 10)

خمتصر املزىن مائة دينار. توىف: سنة اثنتني أدخل مذهب الشافعى إىل دمشق وإنه كان يهب ملن حيفظ 
وبعدها(، طبقات 3/196) وبعدها(، طبقات الشافعية الكربى14/231وثالمثائة. انظر: سري أعالم النبالء)

  وبعدها(.1/101الشافعية البن قاضي شهبة )
 (. 1/747( انظر: حترير الفتاوي أليب زرعة )11)
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كما   (1)جيب اإلهناء إىل أحدمها، فإن أمكنه اإلشهاد لزمه، فإذا أشهد سقط ]وجوب اإلهناء[
 تقر ر. 

على القول أبنه يشهد  (3)بناء (2)ه ]وجه[على أن وجوب اإلهناء بعد اإلشهاد إمنا يظهر ل
 . (4)على طلب الفسخ ورج حه مجعٌ 

أم ا على القول أبن ه يشهد على الفسخ وهو الذي رج حه الشيخان كما أييت فال يت جه؛ 
لنفوذ الفسخ فال وجه لوجوب اإلهناء حينئذ. وأفهم قوله من زايدته تبًعا ملا يف املنهاج 

على طلب الفسخ؛ ألنه ميكنه إنشاؤه  (8)اإلشهاد[ (7)أنه ال يكفي (6)وخالفًا جلمع (5)]وأصله
فليس املقدور يف حقه إال  ،خبالفه يف الشفعة؛ ألنه ال ميكنه إال أبمور مقصودة ،حبضرة الشهود

 (9)اإلشهاد على الطلب، واألوجه وفاقًا جلمع متأخ رين أنه يكفي إشهاد واحد، وقول القاضي
، وقول (11)؛ قال ابن الرفعة: يشهد اثنني(10)والغزايل : إنه احتياط ألن  الواحد مع اليمني كاف 

                                 
 ( يف )ب( "وجوبه". 1)
 ث". ( يف )أ( "وحدي2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 (. 2/463انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري ) (كما اقتضاه كالم الرافعي يف الشفعة4)
 (. 101(، واملنهاج للنووي )ص1/145( انظر: احملرر للرافعي )5)
 ( يف )ب( زايدة "به". 6)
 ( يف )ب( "يكتفي". 7)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 8)
 (. 2/67انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) ( النقل عن القاضي9)
 (.145( انظر: الوجيز للغزايل )ص10)
 (. 246و245( انظر: املطلب العايل البن الرفعة حتقيق ابسم املعبدي )ص11)
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أبن  األقرب خالفه كما هو األصح  يف  (2)أ[ الواحد رد ه الزركشي/230: ال يكفي ](1)املاوردي
كما يف نظريه من ،اكتفى به على األوجه ،فباان فاسقني ،ولو أشهد مستورين ،أداء الضامن

إذ يبعد  (3)شهاد مل يلزمه التلف ظ ابلفسخ كما صح حه الشيخانالضمان، وإذا عجز عن اإل
 ،وألنه رمبا يتعذ ر عليه ثبوته فيتضر ر ابملبيع، ولو لقي البائع فسل م عليه ،إجيابه من غري سامع

، ]وسيأيت أنه يلزمه اإلشهاد يف صورتني أخريني أيًضا[ (4)مل/ ، وإن اشتغل مبحادثته ضر  . (5)يضر 
بكماهلا ال بعًضا منها؛ ملا فيه من تفريق الصفقة على  )حصة عقد(على البائع قهرًا  )وردر(

أرش الباقي كما  ،وزال أحدمها عن ملكه ،البائع، ولكن له فيما إذا كان املبيع عبدين مثاًل 
ينتظر زواله بعود الزائل كما ال  (7)، ووجهه أن  التفريق عيب ]فلم[(6)صححه يف أصل الروضة

أبن ه مبينٌّ على ضعيف، وأن  املعتمد أنه ال  (8)يب احلادث، لكن اعرتضه كثريون/ينتظر زوال الع
أرش له لعدم اليأس من الرد  ومبا ذكرته من التوجيه يعلم رد  ما قالوه وأن  ذلك يلزمهم يف العيب 

أو  ،أو عتق ،احلادث لعدم اليأس الحتمال زواله وهو خالف ما ذكروه، فإن أيس منه مبوت

                                 
( صرح املاوردي يف الشفعة مانصة: "أن يشهد شاهدين عدلني أو شاهدا وامرأتني، فإن أشهد شاهدا 1)

ز؛ ألن من احلكام من ال حيكم ابلشاهد واليمني فلم يصر مستوثقا لنفسه واحدا ليحلف معه مل جي
 (. 7/243ابإلشهاد". انظر: احلاوي الكبري للماوردي )

 (. 2/67( النقل عن الزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
ح العزيز للرافعي ال حاجة إليه. انظر: فت«: التهذيب»( قال الشيخان أصحهما عند اإلمام، وصاحب 3)

 (. 3/479(، روضة الطالبني للنووي )8/348)
 ب[ من نسخة )ج(. /199] ل( هناية 4)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 5)
 (.3/488(. وروضة الطالبني النووي )8/365( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ب[ من نسخة )ب(./62] ل( هناية 8)
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 . (1)جب ات فاقًا لليأسحنومها و 
ب[ صفقة /230من حصة عقد، فلو اشرتى عبدين يف ] )برتاض بعًضا(رد   )و(

أو  ،ما مل يكن ابع اآلخر منه ،إال برضى البائع (2)وأحدمها معيب رد مها مًعا قهرًا ]ال أحدمها[
كالم   واقتضاه ،ورج حه الزركشي ،(3)والضرر حينئذ قاله القاضي ،ورثه لعدم تفريق الصفقة

، ويؤيد األول (6)واملتويل   ،(5)، وكالم السبكي فيه متناقض، وخالف يف ذلك البغوي(4)األسنوي
ِمن أن  له الرد  فيما ال ينقص بتبعيضه كاحلبوب، وهو  ،والبويطي ،األوجه ما نص  عليه يف األم  

هذا يف  (8)بال ترجيح، لكن الذي اقتضاه كالم املصنف (7)أحد وجهني نقلهما الشيخان
ومحل  ،يف بعض كتبه (10)(9)َشيخَناواعتمده  ،الكتاب وغريه واقتضاه كالم غريه أيًضا: أن ه ال رد  

                                 
الغرر البهية و  (،489-3/488روضة الطالبني النووي ) (،369-8/364يز الرافعي )ز انظر: فتح الع( 1)

  (.459-2/458زكراي األنصاري )
 ( يف )ب( "ألحدمها". 2)
 (. 2/71( النقل عنه. انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 (. 5/150( انظر: املهمات لألسنوي )4)
 (. 3/441( انظر: التهذيب للبغوي )5)
 (. 2/71( النقل عنه. انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 (. 3/489(، روضة الطالبني للنووي )8/368( انظر: فتح العزيز للرافعي )7) 
 (. 2/76( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )8)
الشافعي، ولد  يكيالشيخ اإلمام، شيخ اإلسالم حميي الدين أبو حيىي زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي السن( 9)

هـ، وقد نشأ فقريا معدما، وسلك 906علم يف القاهرة وكف بصره سنة ، وقيل: أربع وعشرين، تهـ823سنة
ول طريق التصوف، ودرس وتصدر وأفىت وأقرأ وصنف التصانيف منها: فتح الوهاب شرح اآلداب وغاية الوص

قي، وغريها، وويل مشيخة يف شرح الفصول وشرح الروض خمتصر الروضة البن املقري وشرح الفية العرا
. انظر: نظم العقيان )ص: 926، وويل القضاء، مث عزل. مات يف يوم اجلمعة رابع ذي احلجة سنة الصالحية

 . (3/46عالم للزركلي )(، واأل253-1/252) للشوكاين(، والبدر الطالع 1/198والكواكب السائرة )( 113
 (. 2/71( اعتمدة يف أسىن املطالب. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )10)
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 (2)، وعليه فقد يفر ق بني هذا ]وبني املسألة[(1)النص  املذكور على تراضي العاقدين ]به[
مَث  فإن  املبيع كل ه صار  ،خبالفه ،رد  بعضهالسابقة أبن  هذا فيه نوع ضرر إبمساك بعض املبيع و 

 للبائع فال ضرر عليه بوجه. 
 (3)]و[ ،وعلم من كالمه أن  له رد  البعض قهرًا حيث تعد دت الصفقة بتعد د البائع

أو من  ،فألحدمها رد  نصيبه ،أو تفصيل الثمن، فلو اشرتى رجالن عبًدا من رجل ،املشرتي
، ولو اشرتى فلكل   أن يرد  مجيع  ،رجلني ما اشرتاه ِمن كل   عليه؛ ألن  ذلك أربعة عقود كما مر 

أ[ اثنني مل ينفرد أحدمها برد  نصيبه ابلعيب إال ابلرتاضي؛ الحتاد /231شيًئا ومات عن ]
 الصفقة.
أي مع زائد  )بزائد(أو وكيله رد ه  ،أو وكيله على البائع ،وإذا رد  معيًبا بنفسه 

واحلرفة؛ لعدم إمكان إفراده، ال  ،وتعل م القرآن ،وكرب الشجرة ،سمنكال  (5)]به[ (4))]اتصل[(
ومهر األمة املوطوءة بشبهة؛ ألن  الفسخ  ،ولو قبل القبض ككسب العبد ،إن انفصل بعد العقد

وكذا  ،ال من أصله؛ ألن  العقد ال ينعطف حكمه على ما مضى ،يرفع العقد من حينه
 .(6)الفسخ
كالزايدة املت صلة كما يُعلم مما أييت تغليظًا على   ،تأبري يف الفلسوالثمرة قبل ال )واحلمل( 

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 ( ساقطة من )أ(، ويف )ج( "واملسألة". 2)
 ( يف )ب، ج( "أو". 3)
 ( يف )أ( "انفصل". 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
(، فتح العزيز 3/436تهذيب للبغوي )(، ال 119-3/118( انظر: املهذب للشريازي )6)

 (. 379-8/378الرافعي)



 
167 

 مسألة املفلس (1)أي يف الرد  ابلعيب والتقييد ]هبذه اإلفادة[ )هنا(لتقصريه، و املفلس
 دته.وحنوها من زاي (2)]املذكورة[

كأن   ،فيكون له إن حدث على ملكه ،إذ ال تقصري على املشرتي )منفصل(زائد )كـ( 
وإن  ،أو حصل احلمل يف يد البائع بعد العقد ،محلت عنده ومل تنقص ابحلمل على تفصيل أييت

 ،ويبقى احلمل للمشرتي ،نقصت به؛ ألهنا من ضمانه مث اط لع املشرتي على عيب فله رد ها
صغريًا؛  (4)، وولد األمة احلادث على ملكه مببيع رد  أمه ابلعيب ما دام/(3)فصلفيأخذه إذا ان

ب[ األرش؛ ألن  الرد  كاملأيوس منه، /231فيتعني  ] ،ولو ابلفسخ كما مر   ،حلرمة التفريق بينهما
عيبًا  ونظر فيه مبا مر  يف قوله ورد  حصة عقد، ويرد  مبا قد مته مَث ، أم ا لو اشرتى حاماًل فوجد هبا

فإن نقصت ابلوالدة سقط الرد  القهري كما قاله  ،أو بعده ،قبل الوضع فله رد ها كذلك
  ،، نعم إنخ جهل احلمل واستمر  إىل الوضع فله الرد  ملا مر  أن  احلادث بسبب متقد م(5)الشيخان
 .(6)نب ه عليه مجٌع متأخ رون ،كاملتقد م
م ويقابله قسط من الثمن، وِمن مَث  كان للبائع وإن مل ينقص رد ها مع الولد؛ إذ احلمل يعل 

وليس للمشرتي  ،حبس الولد الستيفاء الثمن، ولو هلك قبل القبض سقط من الثمن حبص ته
نقصت  (7)بيعه قبل قبضه، ومحل األمة بعد القبض مينع الرد  قهرًا مطلًقا، وكذا محل غريها ]إن[

                                 
 ( يف )أ( "هبذا اإلفادة" ويف )ب( "هبذا إلفادة". 1)
 ( يف )أ( "املذكور". 2)
(، روضة الطالبني 382-8/381( فتح العزيز للرافعي )5/246انظر: احلاوي الكبري للماوردي )( 3)

  (.3/494للنووي )
 )ب(.  أ[ من نسخة/63]ل( هناية 4)
 (. 3/494(، روضة الطالبني للنووي )382-8/381( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 (.2/47(، مغين احملتاج لللشربيين )2/73( كاألسنوي وغريهانظر أسىن املطالب زكراي األنصاري )6)
 ( يف )ب( "وإن". 7)
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 .(1)به
، (2)الطلع له على األوجهولو أطلعت النخلة يف يده مث رد ها كان  كما ُعلم مم ا مر 

كالسمن، وقيل هو   (5)كما قاله الشيخان  (4)احلادث بعد العقد ومل جُيز  يُرد  ]تبًعا[ (3)والصوف/
 .(6)للمشرتي ورج حه مجٌع متأخ رون

واحلادث من أصول حنو الكراث للمشرتي، ويفرق بينه وبني الصوف على كالم 
ابملبيع، وِمن مَث  دخل الصوف املوجود حال العقد  (8)وى ]اتصاال[أبن  الصوف أق (7)الشيخني

أ[ /232، والبيض كاحلمل قاله ](9)ومل تدخل اجلز ة الظاهرة املوجودة عنده كما ]أييت[

                                 
مل جيز البيع واال انعكس ( انظر: قال الشيخان إن كان له قسط من الثمن جاز احلبس وسقط الثمن و 1)

(، مغين احملتاج 3/494(، روضة الطالبني للنووي )382-8/381احلكم فتح العزيز الرافعي )
 (. 2/447لللشربيين )

( وصحح هذا الوجه اخلوارزمي و قال الزركشي وهو األقرب ألنه كالولد املنفصل و ذكر الشيخان 2)
(، 3/494(، روضة الطالبني للنووي )8/383عي )الوجهان دون الرتجيح. انظر: فتح العزيز الراف

 (. 2/74أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
 أ[ من نسخة )ج(. /200] ل( هناية 3)
 ( يف )أ( "بيًعا". 4)
 (. 3/494(، روضة الطالبني للنووي )8/383( انظر:. فتح العزيز الرافعي )5)
(، مغين احملتاج للشربيين 2/74 األنصاري )( كالشيخ زكراي األنصاري. انظر: أسىن املطالب لزكراي6)

(2/447.) 
 (.495-3/494(، روضة الطالبني للنووي )8/383فتح العزيز الرافعي ) (7)
 ( يف )أ( "أيًضا ال". 8)
 ( يف )ب، ج( "سيأيت". 9)
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، فإن شاء رد  الثوب (1)الزركشي ، وإذا صبغ املشرتي الثوَب فزادت قيمته مث وجد به عيًبا ختري 
البيع فيه  )أو أجاز( يزايل الثوب (2)بل يفوز به البائع ]ألنه ال[ وال يكون شريًكا به )بصبغ(
  .(3)للعيب )أبرٍش(

ا جيب األرش بقيد  زاده بقوله:   (4)أي الصبغ وإال ]فإن[)إن مل يبذل ابئع قيمته( لكن إمن 
أراد املشرتي أخذه ليبقى الثوب له، والبائع بذل قيمة الصبغ ليكون الثوب له ُأجيب 

تشكل أبن  املشرتي إذا طلب التقرير وأرش القدمي، والبائع الفسخ وأرش احلادث البائع،واس
ا نظريها أن ال يغرم املشرتي شيًئا أبن  ُأجيب املشرتي، وُرد  أبن  هذه ليست نظري مسألتنا وإمن 
جاُب فيها البائع كما هنا، ]ولو مسح املشرتي 

ُ
يطلب البائع الرد  بدون أرش احلادث، وهذه امل

. وأفهم كالمه أن ه لو رد  الثوب وطلب قيمة الصبغ أو ليبقى شريًكا به (5)غ للبائع ملكه[ابلصب
ا جعلوا املفلس (6)ومل يرض البائع ]مل[ والغاصب  جيب إليه ولكن له األرش عن العيب، وإمن 

لتضييع حق هما خبالف  شريكني للمردود عليه ابلصبغ ألهنما مقهوران على الرد ، فال وجه
إذا مل ميكن  (7)، مث ما ]ذكره كل ه[فال يستفيد ابختياره الشركة ،املشرتي هنا فإن ه املختار للرد  

وصر ح  ،ب[ ورد ها كما اقتضاه تعليلهم/232فصل الصبغ بغري نقص يف الثوب، وإال فصله ]
والقصارة كالصبغ  ،ى ما أييت عن القاضي يف مسألة نعل الداب ةبه مجٌع، واملعىن يرد  مث يفصله عل
                                 

 ( 2/74( قال الزركشي والقياس إحلاق البيض ابحلمل. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
  )أ( "وال". ( يف2)
( فتح العزيز 5/306(، البيان للعمراين )3/134( على األصح من الوجهني انظر: الوسيط للغزايل )3)

 (.3/4850486( روضة الطالبني للنووي )357-8/356للرافعي )
 ( يف )أ( "أبن". 4)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 5)
 ( يف )ب( "ومل". 6)
 كله حمله". ( يف )ب، ج( العبارة هكذا: "ذكر  7)
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 .(1)فيما ذُكر
أو  ،أن صدر منه حنو كسر  لنحو بط يخ )بعد(وإن كان  ،ذلك (2)رد  املعيب أي له/ )و(

كأن كسر من البيضة   )مما خيفى عيب دونه(كان ذلك الكسر وحنوه   (3)بيض نعام، لكن ]إن[
أو ]غرز  ،ذرة، أو قور من البطيخة ما ال يعلم بدونه كوهنا مدودةكوهنا م  ،ما ال يعلم بدونه

فإن ذلك ال مينع رد ه لتوق ف معرفة  ،وال يظهر بدون ذلك ،إبرة فظهرت محوضتها (4)هبا[
 . (6)وال أرش عليه لعذره ،كاملصر اة  ،عليه (5)]العيب[

ز، وكسر بيض يُعرف يعرف العيب بدونه كتقوير احلامض فإنه يُعرف ابلغر  (7)فإن أتى مبا
، وحمل  ما ذُكر فيما لِفاسده أو قشره قيمة، (8)كان عيًبا حاداًث فيمنع الرد  القهري  ،عيبه ابللقلقة

                                 
( وهواألصح من األوجة الثالث يف مسألة أرش العيب احلادث، أبن اجملاب البائع وغرامة قيمة الصبغ و 1)

(، 5/269واملتويل والنووي على خالف الر افعي انظر: هناية املطلب للجويين ) قطع به ابن الصباغ
( 3/486(، روضة الطالبني للنووي )359-8/358يز للرافعي )(، فتح العز 3/134الوسيط للغزايل )

 (.12/243تكملة اجملموع للسبكي )
 ب[ من نسخة )ب(. /63]ل( هناية 2)
 ( يف )ب( "إذا". 3)
 ( يف )أ( "غرزهتا". 4)
 ( يف )ب( "البيع". 5)
املهذب للشريازي ( على األظهر من القولني المينع من الرد والأرش علية يف كل الصوراملاضية انظر: 6)

(، 360-8/359(، فتح العزيز للرافعي )263-5/262(، احلاوي الكبري للماوردي )3/122)
 ( 2/461(، الغرر البهية زكراي األنصاري )3/487روضة الطالبني النووي )

 ( يف )ج( زايدة "ال". 7)
 (. 1/205(، فتح الوهاب زكراي األنصاري )3/464( انظر: التهذيب للبغوي )8)
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والبطيخة املدو د مجيعها ابن  (1)وإال فلو وجد املبيع كله فاسًدا غري متقو م كبيض الدجاج ]املذر[
منه ما مل  (3)ويلزمه تنظيف ]املكان[ ،وخيتص البائع بقشره (2)ورجع بكل  الثمن ،فساد البيع

البطيخ فاستعلم عيب  (5)، ولو كثر ]حنو[(4)وإال فيلزم بنقله كما حبثه الزركشي ،ينقله املشرتي
أ[ لكن حبث /233واحدة فهل يتجاوزها إىل أخرى وهكذا؟ ظاهر إطالقه كغريه نعم، ]

 أي: ألن  له رد  اجلميع بعيب واحدة أن  جماوزة األوىل مينع الرد ؛ ألن ه إحداث عيب   (6)األذرعي
بعيب بعض  منه دون بعض ال نظر إليه  (8)قد ]رضي[ (7)]وكونه[ ،فالزايدة غري حمتاج إليها ،منه

وألن  الصفقة ال تتبع ض إال برضى  (9)]ألن  ذلك ال يعد  حاجة يف كسره أكثر من واحدة،[
[ ،البائع األذرعي، وعليه فإذا امتنع الرد  رجع أبرش  ، فاندفع ما رد  به الشارح كالم(10)]كما مر 

القدمي كما أييت، وتناولت عبارة أصله صورة مل تتناوهلا عبارته وهي: ما لو اشرتى مطوايًّ كان رآه 
، فإذا نشره مث وجد به عيًبا فإن مل ينقص ]ابلنشر[ ومل يكن الوقوف على عيبه إال  (11)قبل الطي 

 ه عيًبا حاداًث فيمنع رد ه. بنشره رد ه وال أرش، وإال كان نشر 

                                 
 ( يف )أ( "املدود". 1)
 (.8/360(، فتح العزيز الرافعي)3/463( انظر: التهذيب للبغوي )2)
 ( يف )أ( "مكان". 3)
 (. 2/70انظر: النقل عنه أسىن املطالب زكراي األنصاري ) (4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 (. 2/70( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ( يف )ب( "ولكونه". 7)
 ، ج( "يرضى". ( يف )ب8)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من )أ، ج(. 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
 ( يف )ب، ج( "ابلشراء". 11)
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 ، (1)قبل أن يعلم ابلعيب إمجاًعا )استخدامه(رد  الرقيق ابلعيب بعد )و( 
مث عاد إليه  (3)الرد  ومل ]يعلمه[ (2)صدر منه وبه عيب يقتضي/ )بيٍع(رُد  أيًضا بعد  )و(

ك ظالمته، ولوجود ِبِشرًى أو إرث  أو رد   بعيب أو إقالة  فله الرد  بذلك العيب؛ ألنه مل يستدر 
كما   (4)العني بيده بناء على أن  الزائل العائد كالذي مل يزل؛ ألن ه عني ذلك املال، واهلبة كالبيع

 فهي أحسن، ولو قاال: وعود ملك لكان أعم  وأحسن.(6)عبارة أصله (5)]تفيدها[
هو بغري زان منها قبل القبض أو بعده أبن وطئها  )وطء ثيرٍب(ُرد  أيًضا بعد )و( 

أو غريه بشبهة يف  ،أو ابنه ،ب[ وإن حرمت به على البائع لكونه اشرتاها من أبيه/233]
، أم ا (7)جبامع عدم نقص القيمة ]هبما[ ،مث ظهر العيب قياًسا للوطء على االستخدام ،حق ها

 .(9)حادث (8)مع الزان منها فال رد  كما يُعلم من كالمه اآليت؛ ألن ه عيب/

                                 
 (. 3/436التهذيب للبغوي )(376-8/375انظر:فتح العزيز للرافعي )( 1)
 ب[ من نسخة )ج(./200] ل( هناية 2)
 ( يف )ب( "يعلم به". 3)
لرد، فله الرد على البائع، وإن عاد إليه ال بطريق الرد كاإلرث أو ( إن زال عنه بعوض، وعاد إليه بطريق ا4)

اهتاب أو قبول وصية أو إقالة، فله الرد أيًضا على أصح الوجهني، وإن زال عنه بغري عوض، فله الرد 
-3/123على الصحيح، سواء عاد إليه بعوض أبن اشرتاه، أو بغري عوض انظر: املهذب للشريازي )

 (.3/476( روضة الطالبني للنووي )345-8/344للرافعي )(، فتح العزيز 124
 ( يف )ج( "يفيدها". 5)
 (.275( احلاوي الصغري للقزويين )ص6)
 ( يف )أ( "هبا". 7)
 أ[ من نسخة )ب(. /64]ل( هناية 8)
(، 376-8/375(، فتح العزيز للرافعي )3/438( على األصح من الوجهني. انظر: التهذيب للبغوي )9)

 (. 3/492بني للنووي )روضة الطال
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ر فزوال بكارهتا ِمن مشرت  أو غريه ولو بوثبة  عيٌب هبا، فإنخ حدث بعد وخرج ابلثي ب البك
مر  منع الرد  أو قبله كان جناية  (2)متقد م جهله املشرتي ]كما[ (1)قبضها ومل يستند ]لسبب[

فإنخ كان من املشرتي فال رد  له ابلعيب، ]واستقر  عليه من الثمن  ،قبضه (3)على املبيع ]قبل[
، وإن تلفت قبل قبضها لزمه قدر (4)ن قيمتها، فإن قبضها لزمه الثمن بكماله[بقدر ما نقص م

النقص من الثمن، وإن كان من غريه وأجاز هو البيع فله الرد  ابلعيب، مث إنخ كان زواهلا من 
، أو من أجنيب فعليه ما نقص من قيمتها إن زالت بال (5)البائع أو آبفة أو بزواج سابق ]فهدر[

مثلها بال إفراد أرش ويكون للمشرتي لكنه إن  (6)زان ]منها، وإال لزمه مهُر بكر [وطء أو بوطء 
فسخ سقط منه قدر أرش البكارة للبائع والباقي للمشرتي؛ ألن  األرش من مقتضيات البيع دون 

 فإن ه من الزوائد املنفصلة فيسلم للمشرتي ،املهر
ا وجب وأرش  (8)دايت مهر ]ثي ب[أ[ وال/234مهر بكر  فقط ويف الغصب ] (7)وإمن 

فال حيتمل شيئني خبالفه مَث ، وهلذا مل يفر قوا بني احلر ة  ،البكارة؛ ألن  ملك املالك هنا ضعيف
  (9)واألمة، ويف املبيعة فاسًدا مهر بكر وأرش لوجود العقد املختلف يف حصول امللك به ]مث[

                                 
 ( يف )ب( "إىل سبب". 1)
 ( يف )ب( "فكما". 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من )ج(. 4)
 ( ساقط من )أ(. 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )ب، ج( زايدة "هنا". 7)
 ( يف )أ( "بنت". 8)
 ( ساقطة من )ب(. 9)
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  .(1)كما يف النكاح الفاسد خبالفه هنا كما مر  مبسوطًا
ولو  )إىل احلاكم(ابجلر  عطًفا على رد  أي شرط بدار يرد على البائع أو يرفع  و رفع()أ

ا انزعه فأحوجه ]يف[ ،مع وجود اخلصم خالفًا لإلمام اآلخر  (2)بل هو أحوط؛ ألن  اخلصم رمب 
  .(3)وله أن يرد توكيله إذا مل حيصل ابلتوكيل أتخري ،إليه

ان ابلبلد ومل يلق أحدمها قبل اآلخر وإال تعني  احلاضر وإمنا خيري  بني اخلصم واحلاكم إن كا
فإن كان  ،(5)على األوجه (4)]أو من لقيه أواًل ما مل يكن له عذر يف عدم االجتماع به[

،  ،هو البائع ووكيله تعني  مع الرفع للحاكم اإلشهاد يف طريقه إليه (6)]الغائب[ إن أمكن كما مر 
وإن غاب عن اجمللس  (7)اخلصم ابلبلد الدعوى؛ ألن  غرميه وليس املراد ابلرفع إليه مع حضور

حبضرته وإن مل يكن عنده شهود؛ ألن ه يقضي بعلمه مث يطلب  (8)]بل الفسخ[ ،حاضٌر يف البلد
ابلعيب أن يد عي الشراء منه بثمن  (9)فإن كان غائًبا وال وكيل له حاضر فطريق ]الفسخ[ ،غرميه

                                 
(، هناية احملتاج للرملي 2/448(، مغين احملتاج للشربيين )1/206ي )( انظر: فتح الوهاب زكراي األنصار 1)

(4/69-70 .) 
 ( ساقطة من )أ(. 2)
(، النجم الوهاج للدمريي 3/479(، روضة الطالبني للنووي )8/348( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)

 (. 2/438(، مغين احملتاج للشربيين )4/135)
 ( العبارة مكررة يف )ج(. 4)
 (. 4/51نظر: هناية احملتاج للرملي )( ا5)
 ( يف )ج( "الغالب". 6)
 (.3/125( انظر: الوسيط للغزايل )7)
 ( يف )أ( "فالفسخ". 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
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أن   (1)ب[ ]وحيلفه[/234فسخ البيع ويقيم البي نة بذلك، ]وأنه  ،معلوم قبضه مث ظهر العيب
األمر جرى كذلك وحيكم ابلرد  على الغائب ويبقى الثمن ديًنا عليه وأيخذ املبيع منه ويضعه 

فذكره  ،وهذا من فوائد ذِكر اإلقباض فيما مر   ،ويعطيه الثمن من مال الغائب ،حتت يد عدل
، وال (2) جيد سوى املبيع ابعه فيه كذا قاله الشيخانلذلك ال ألنه شرط لصحة الدعوى فإن مل

بعد  (4)وأقر اه ِمن أن  ]للمشرتي[ (3)ينافيه ما ذكراه يف ابب املبيع قبل قبضه عن صاحب التتم ة
إذ  (6)البائع والقاضي/ (5)الفسخ حبس املبيع إىل اسرتجاع الثمن من البائع للفرق الظاهر ]بني[

ليقيم البي نة يف وجهه،  (7)الف البائع، وال جيب نصب ]مسخر[القاضي ليس خبصم، فيؤمتن خب
: املراد (9)قال يف املطلب (8)وقضي ة كالمهم االكتفاء ابلغيبة عن البلد وإن قل ت املسافة ]و[

يلحق هبا مسافة العدوى أو ال يشبه أن يكون فيها اخلالف يف  (10)مسافة القصر ]وقد[
 ،أن يكون غائًبا فوق مسافة العدوى (11)ي ته أن ه ال بد  هنا/االستعداء وقبول شهادة الفرع، وقض

                                 
 ( يف )ب( "وحيلف". 1)
 (. 3/479(، روضة الطالبني للنووي )8/348( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
إال إذا مل يؤد الثمن، فإن للمشرتي حبسه إىل «: التتمة»ال يف ( نقل الشيخان عن التتمه فقاال: ق3)

 (. 3/511(، روضة الطالبني للنووي )8/424اسرتجاع الثمن. انظر: فتح العزيز للرافعي )
 ( يف )أ( "املشرتي". 4)
 ( يف )ج( "من". 5)
 ب[من نسخة )ب(. /64]ل( هناية 6)
 ( يف )أ( "متسخر". 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 حتقيق ابسم املعبدي. 247نظر: املطلب العايل البن الرفعة ص( ا9)
 ( يف )ب( "وهو"، ويف )ج( "وهل". 10)
 أ[ من نسخة )ج(. /201] ل( هناية 11)
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ليفسخ عنده  (2)على حاله حيث قال: والظاهر أن  الرفع ]للحاكم[ (1)لكن محله الزركشي
البلد خبالف القضاء به وفصل األمر ال بد  فيه من شروط  (4)]عن[ (3)يكفي فيه ]الغيبة[

أ[ املسافة وال يباع ماله إال لتعزز أو /235ع قرب ]م (5)القضاء على الغائب فال يقضي ]عليه[
  (7)إن ]وكل أو[ )مث(احلاضر يف البلد إذا خيف هربه ابلغائب عنها،  (6)توار ، وأحلق يف الذخائر

وقد عجز عن التوكيل يف  ،وخوف من عدو   ،وغيبة عن بلد املردود عليه ،كان له عذر كمرض
)أشهد  ،والرفع إىل احلاكم أيًضا يف الغيبة (8)يف الغيبة[وعن املضي  إىل املردود عليه ] ،الثالث

كما مر  مبا فيه، ويلزمه اإلشهاد على   ،أي: على الفسخ ال على طلبه شاهدين أو واحًدا به(
وألن  الرتك  ،أو يف الرفع إىل احلاكم احتياطًا ،ذلك أيًضا عند توكيله يف الرد  على البائع أو وكيله

ا أييت إنخ قلنا إن  اإلشهاد ابلفسخ ال يسقط  (9)ٌم مما مر  يؤذن ابإلعراض، ]ومعلو  أن  هذا إمن 
فعلى مقابله األوجه إن أمكنه إشهاد لزمه وسقط التوكيل،  ،وجوب اإلهناء إىل البائع أو احلاكم

 .(11()10)وإن مل ميكنه لزمه التوكيل،[

                                 
 (. 2/66( النقل عن الزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
 ( يف )ب( "إىل احلاكم". 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )أ( "عند". 4)
 يف )أ( "عليها".  (5)
 (.4/51(، هناية احملتاج للرملي )2/66( النقل عن الذخائر انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )6)
 ( يف )أ( "كان له". 7)
 ( يف )أ( "لغيبة". 8)
 ( عبارة "مما ممر" ساقطة من )ج(. 9)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من )أ(. 10)
 (. 1/204صاري فتح الوهاب )( انظر: فتح الوهاب لزكراي األن11)
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حافرها  عيب نزعه()مع نعل مث اط لع على عيب رد ها  (1)إذا اشرتى داب ة ]وأنعلها[)و( 
، وجيرب البائع حينئذ على قبوله إذ ال من ة عليه فيه وال (2)أي: ابلنزع إىل السقوط )إن أمهل به(

ضرر، وليس للمشرتي طلب قيمته فإهنا حقرية يف معرض رد  الداب ة، فإن سقط اسرتد ه؛ ألن  
؛ ألن ه صفة وليس املراد ميلكه البائع خبالف الصبغ كما مر   (4)]فال[ ،(3)تركه إعراض ال متليك

ابإلعراض هنا ما قالوه يف اإلعراض عن كسرة خبز وحنوها؛ ألن ه إم ا مطلق أبن حيصل ابالختيار 
 (6)وهو املراد مَث ، وإم ا مقي د كما هنا فإن ه مقي د حبالة ]ات صاله[ (5)فيملكه اآلخذ ]وال رجوع فيه[

اب ة، ] وإن مل يطلبه على األوجه إذ هو  ،ب رد ه عليهب[ فإذا انفصل عاد ملالكه ووج/235ابلد 
أي واألرش  ،بنزعه بطل حق ه من الرد   (7)يشبه اإلعارة، وأفهم قوله مع نعل أن ه لو ]اشتغل[

 ،كان له النزع والرد    (9)لو مل ]يعيب[ (8)لقطعه اخليار بتعييبه ابالختيار، وقوله عيب نزعه ]أنه[
بل يرد  مث  ،إن  اشتغاله جبز  الصوف مانع من الرد   (10)يأي يرد  مث ينزع أخًذا من قول القاض

                                 
 ( يف )ب، ج( "فأنعلها". 1)
-8/355(، فتح العزيز للرافعي )3/450(، التهذيب للبغوي )5/241( انظر: هناية املطلب للجويين )2)

 (. 3/485(، روضة الطالبني للنووي )356
ب للبغوي ( أيخذه املشرتي إن سقط ألن تركه اعراض المتليك على أصح الوجهني. انظر: التهذي3)

 (.12/242(، تكملة اجملموع للسبكي )8/356(، فتح العزيز للرافعي )3/450)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 ( ما بني املعقوفتني مكرر يف )أ(. 5)
 ( يف )أ( "إيصاله". 6)
 ( يف )أ( استقل. 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
 ( يف )ج( لو مل يعلم بعيب. 9)
 (.2/70طالب لزكراي األنصاري )( النقل عن القاضي. انظر: أسىن امل10)
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، إال أن يفرق أبن  زمن اجلز  أطول من زمن النزع غالًبا، مث رأيت الشارح فرق أبن  ترك نزع  جيز 
النعل ينقصه خبالف ترك الصوف، فعذر ابلتشاغل ابلنزع دون اجلز  فإن مل ينزع مل جيرب البائع 

ا ُأجرب  (2)ألن  زايدته ]بسبب[ (1)على قبول الصوف كما قاله القاضي على القبول، وإمن 
 السمن. (3)زايدة/

به يف احلال ألن ه دليل الرضى، )ترك انتفاًعا( من اط لع على عيب  ابملبيع فأراد رد ه  )و( 
وسواء أخف  االنتفاع  ،السري للرد  سقط رد ه مع األرش (4)فإن انتفع به ولو يف مد ة العذر ]و[

وإن مل يسقه كما اقتضاه   ،: اسقين بطل رد ه وأرشه(5)امتثل العبد أم ال، فلو قال ]له[ ،أم ال
، وال يضر أخذه منه حنو (7)ابن العماد خالفًا للمصنف يف روضه (6)]ورج حه[ ،كالمهم

لكن إنخ  ،أ[/362إذا انوله له بال طلب؛ ألن  وضعه يف يده كوضعه على األرض، ] (8)الُكوز

                                 
( قال القاضي: الصوف جيرب على قبوله وعلل الشيخ زكراي: أبن زايدته تشبه زايدة السمن خبالف النعل 1)

فينزعها والفرق بني نزعها هنا واإلنعال يف مدة طلب اخلصم النقل عن القاضي. انظر: أسىن املطالب 
 (. 2/70لزكراي األنصاري )

 به. ( يف )ب، ج( تش2)
 أ[ من نسخة )ب(. /65]ل( هناية 3)
 ( يف )ب، ج( "أو". 4)
 ساقطة من )ب، ج(. ( 5)
 ( يف )ب( "رجح به". 6)
 (. 1/541انظر: روض الطالب البن املقرئ )( 7)
( كاز الشيء كوزا: مجعه، وكزته أكوزه كوزا: مجعته. والكوز: من األواين، معروف، وهو مشتق من 8)

زان وكوزة؛ واكتاز املاء: اغرتفه. وهو افتعل من الكوز وقال ابن األعرايب: إذا ذلك، واجلمع أكواز وكي
(، ولسان العرب البن منظور 3/893شرب ابلكوب، وهو الكوز بال عروة. انظر: الصحاح للفارايب )

(5/403 .) 
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 . (1)رد ه إليه ولو قبل الشرب كان انتفاًعا
أو   ،إن ضر ه نزعه )ال(ألن  تركه انتفاع،  ،اط لع على عيب به وهو البسه )فينزع ثواًب(

ِمن  (2)سنويإلأو خيل هبيبته، ومنه يؤخذ صح ة ما حبثه ا ،؛ ألن ه يكشف عورته)يف شارع(كان 
ن  غالب احملرتفة ال ميتنعون من ذلك، قال: وأييت مثله يف أن  حمل  ذلك يف ذوي اهليئات؛ أل

اب ة، وحبث األذرعي أن  غري الفقيه يُعذر يف اجلهل هبذا قطًعا، وقوله: فينزع إىل  (3)النزول عن الد 
 آخره من زايدته. 

والسرج أو حنوه عليها إذا مل  ،أو حنوه إذا اط لع على عيبها )سرًجا(ينزع عن الداب ة  )و(
وإن ابتاعه معها أو كان ملًكا لغريه وهو يف يده ]ملا يف تركه من االنتفاع  ،هلا بنزعه ضرر حيصل

 . (6)املنتفع هو الغري (5)ن [إ]ف ،(4)خبالف ما إذا كان لغريه وليس يف يده[
اًعا، والعذار ما على خلف تهما فال يعد  تركهما وال تعليقهما انتف  (8)وجلاًما ((7)عذارًا)ال 

                                 
ر؛ ألنه ( إن كان بشيء خفيف، كقوله: اسقين أو انولين الثوب أو أغلق الباب، ففيه وجه: أنه ال يض1)

 فرق.  قد يؤمر به غري اململوك، وبه قطع املاوردي وغريه. واألصح األشهر: أنه ال
 (. 3/481(، روضة الطالبني للنووي )8/349انظر: فتح العزيز للرافعي ) 
 (.5/200( انظر: املهمات لألسنوي)2)
 (.2/67( انظر النقل عنه: أسىن املطالب زكراي األنصاري )3)
 ة من )ج(. ( العبارة ساقط4)
 ( يف )ب( "ألن". 5)
 (.3/481(، روضة الطالبني للنووي )3/350(، فتح العزيز الرافعي )3/450انظر: التهذيب للبغوي )( 6)
: ماَساَل وعذار الدابة السري الذي على خدها من اللجام ويطلق العذار على الرسن، والعذار من الل جام( 7)

 (.437(، القاموس احمليط الفريوزآابدى )ص2/398دِ  الَفَرِس. انظراملصباح املنريالفيومي)على خَ 
: هو جلام الدابة. واللجام: ضرب من مسات اإلبل، يف اخلدين إىل صفقيت العنق. واجلميع ( الل جام8)

 (. 6/138منهما اللجم، والعدد: أجلمة. العني )
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 (3)وحلبها يف الطريق ]كما[ (2)، وال يضر  علفها ]وسقيها[(1)املِقودأو  اللَجامخد  الداب ة من 
، ووجهه يف حلبها أن  اللنب حدث يف ملكه وحمل ه أن  حلبها سائرة وإال (5)/(4)ذكره الشيخان

، مث (8)، لكن توق ف فيه األذرعي(7)وجزم به السبكي األصَحابِ عن  (6)بطل حق ه كما يف البحر
 ب[ أو سقيها أو رعيها وهو مت جه. /236حبث أن ه ال يضر  إذا مل ميكن حال سريها أو علفها ]

ون معذورًا يف الركوب ويك )ركب(وسوق لداب ة أراد رد ها  )قود(عليه  )وإن عسر(
ومثل ذلك ما لو تعني  طريًقا يف اهلرب هبا من حنو ظامل، فإن مل يعسر  ،للحاجة إليه يف الرد  

العيب بال عذر،  (9)كما لو استدامه ]بعد علم[  ،وكان ممن يليق به املشي كما مر  بطل رد ه به
املشرتي  )فإن اعتاض( ،(10)اوإنعاهلا يف الطريق مع قدرهتا على املشي يسقط الرد  واألرش أيضً 

أي االعتياض؛ ألنه  )بطال(أبنخ صاحله البائع على تركه جبزء من الثمن أو غريه  )عن الردر(
)إن فال يبطل  )ال الردر(خيار فسخ فأشبه خيار الرتو ي يف كونه غري متقو م والرد  لتقصريه 

                                 
 (. 8/350(، فتح العزيز الرافعي )3/450ر: التهذيب للبغوي )( انظ1)
 ساقطة من )ب(. ( 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 (. 3/481(، روضة الطالبني للنووي )8/350( انظر: فتح العزيز الرافعي )4)
 ب[ من نسخة )ج(. /201] ل( هناية 5)
 (. 4/554( انظر: حبر املذهب للروايين )6)
 (. 157-12/156موع للسبكي )( انظر: تكملة اجمل7)
 (.2/68( النقل عن السبكي واألذرعي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
 ( يف )ب( "بعلم علم". 9)
(، الغرر البهية زكراي األنصاري 12/156( تكملة اجملموع للسبكي )8/350( فتح العزيز للرافعي )10)

(2/464 .) 
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ا أسقطه بع (1)املشرتي بطالن هذه املصاحلة؛ ]ألن ه[ جهل( ويف قوله: ال  (2)ومل يسلم ،وضإمن 
ساملة  (4)فصل، وعبارة أصله (3)العطف على الضمري املرفوع املت صل ِمن غري أتكيد ]وال[ ،الرد  

مث أراد الفسخ قبل  ،منه فهي أحسن، ولو اشرتى عبًدا فأبق قبل قبضه فأجاز املشرتي البيع
 . (5)عوده فله ذلك
 وكذا إقالة أو خيار كما هو ظاهر إىل حمل  قبضه مؤنة رد  املبيع بعد الفسخ بعيب   فائدة:

ا مؤنة الرد  خبالف ما إذا كانت/ يد  (6)على املشرتي، وكذا كل  يد ضامنة جيب على رهب 
 .(7)أمانة

)ولغري أ[ اليت جيب هبا األرش للمشرتي فقال: /237مث أخذ يف بيان األسباب ] 
، أبن مل (8)أي وملشرت  ]مل يقص ر يف الرد [ مقصرر( بلفظ املاضي أو اسم  )أيس( يفعل شيًئا مما مر 
[ )بتلف(على ابئعه  (9)للمبيع ]املعيب[ )من ردر(الفاعل   (10)أي بسبب تلف حس ي   ]كأنخ

                                 
 ( يف )أ( "ألن". 1)
 دة "له". ( يف )ج( زاي2)
 ( يف )ب( "وإال". 3)
 . 376( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص4)
( ويف بطالن حقه من الرد وجهان )أحدمها( يبطل النه أخر الرد مع االمكان واسقط حقه )وأصحهما( 5)

املنع النه نزل عن حقه على عوض ومل يسلم له العوض فيبقى على حقه وال خيفي ان موضع الوجهني 
 (. 8/349(، فتح العزيز للرافعي )3/450كان يظن صحة املصاحلة انظر: التهذيب للبغوي )ما إذا  

 ب[ من نسخة )ب(./65] ل( هناية 6)
 (. 2/464( الغرر البهية زكراي األنصاري )7)
 ( هذه العبارة مكررة يف )ج(. 8)
 ( ساقطة من )ب(. 9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
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كما جزم به اإلمام   ،وإن كان قهرًا عليه ،مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام، أو شرعي كعتق
 (2)شرتى قريبه وينفذ وإن مل يعلم ابلعيب ]خبالفه[كأن ا  ،(1)ورج حه السبكي وغريه تبًعا البن كج  

 ،فال يعتق املعيب قبل الرضى به ،يف ِشرى الوكيل قريب موكله؛ ألن  املأذون فيه له شراء السليم
بن  تبًعا ال ،أو كان مشروطًا يف بيع كما رج حه السبكي وغريه ،خبالف ما إذا ابشر العقد بنفسه

، أو كان العبد كافرًا، أو احتمال التحاقه بدار احلرب (5)طانخالفًا البن الق (4)أيًضا (3)كج
 ،ووقف ،فيعود مللكه بعيد جًدا فال يُلتفت إليه، وكاستيالد ،فيسرتق إذا كان معتقه كافًرا أيًضا

يف يد املشرتي ال بسبب  (7)]وجد[ )وتعيب(هو من زايدته  (6)]و[ ،لعبد أو أمة )ونكاح(
أم آبفة  ،أم البائع ،أم األجنيب ،لك العيب احلادث بفعل املشرتيوجد يف يد البائع سواء كان ذ

أو  ،أو تعلق به حقٌّ الزم ،أو هبة )بيع(بنحو  ،بسبب خروج املعيب عن ملكه )ال( ،مساوية
للعيب القدمي إن نقص به املبيع ومل يلزم  )أرش( ،ب[ وغصب/237وكتابة ] (8)غريه ]كرهن [

أم ا يف التلف احلس ي والشرعي؛ فألن  الرد   ، حينئذ من غري تقصريكما أييت؛ لتعذ ر الرد    ،منه راب

                                 
الدينوري، تلميذ أيب احلسني بن القطان، تويف: سبع وعشرين  كج    أبو القاسم يوسف بن أمحد بنهو: (1)

وبعدها(، طبقات الشافعية 17/183من رمضان، سنة مخس وأربع مائة. انظر: سري أعالم النبالء)
 .وبعدها(1/198وبعدها(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/359الكربى)

 ( ساقطة من )أ(. 2)
 اشرتى قريبه ينفذ وإن مل يعلم". ( يف )ج( رايد قوله: "فإن 3)
 ( يف )ج، ب( رابدة "و". 4)
ا بشرط إعتاقه وأعتقه أو اشرتى من يعتق عليه، مث علم العيب ففي رجوعه ابألرش ( ولو اشرتى عبدً 5)

وجهان صحح منهما السبكي تبعا البن كج الرجوع وبه جزم اإلمام يف الثانية، ونقل ابن كج عن ابن 
 (. 2/465أنه ال رجوع له. انظر: الغرر البهية لزكراي النصاري )القطان يف األوىل 

 ( ساقطة من )ب(. 6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
 ( ساقطة من )ج(. 8)
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ولكون النكاح يراد للدوام  ،(2)لتداركه (1)فتعني  ]األرش[ ،وال ميكن إسقاط حق ه ،قد استحال
أي: ومل يكن  ،مبا إذا كان الزوج أجنبًيا (4)]تقييده[ (3)التحق ابلتلف الشرعي، وحبث الزركشي

خبالف ما إذا زوجها من البائع فإنه إذا  ،نخ رد ك املشرتي بعيب فأنت طالققال قبل الدخول: إ
وأم ا يف  ،فإن  له الرد  لزوال املانع به كما أييت حتقيقه ،أو قال غريه ذلك ،رد ها انفسخ النكاح

حدوث العيب فلما يف الرد  قهرًا مع ذلك من اإلضرار ابلبائع، وال يكلف املشرتي القناعة به 
فريجع ابألرش مجًعا بني املصلحتني، واستحقاقه لألرش إمنا هو بطلبه ال بعلمه ابلعيب،  ،معيًبا

وإن علم على األصح  يف  (5)فلو كان الثمن ابقًيا يف ذم ته مل يربأ من قدر األرش إال بطلبه/
ببيع  ، أم ا إذا قصر يف الرد  فال أرش له مطلًقا، وأم ا إذا زال املعيب عن ملكه(6)الروضة وأصلها

فإن ه قد يعود إليه فريد ه  ،أو غريه أو تعل ق به ما مر  فال أرش له يف احلال؛ ألن ه مل ييأس من الرد
 أ[ /238سواء ] (7)أو شرًعا قبل العود إليه رجع ابألرش ]لليأس حينئذ[ ،فإن تلف حسًّا

 ،أو سارقًا ،امث علم أن ه كان آبقً  ،أو سرق ،ولو أبق يف يده ،أم ال (8)أرجع ]إليه مشرتيه[
رد ه على ابئعه األول أو  ،وله األرش ولو عاد إليه شراءً  ،وإال فال ،فإن مل يرد النقص فله الرد  

وحينئذ يرد هو على األول، وليس للمشرتي  (10)]عليه[ (9)الثاين، وإذا رد ه على الثاين فله رد ه/

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 (. 3/451( انظر. التهذيب للبغوي ) 2)
 حتقيق عبدهللا حممد العقيل. 1189( النقل عنه. انظر: اإلسعادص3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 أ[ من نسخة )ج(. /202] لهناية ( 5)
 (. 3/474(، روضة الطالبني للنووي )8/342( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
 ( يف )ب( "حينئذ لليأس". 7)
 ( يف )ب، ج( "عليه"، وكلمة "مشرتيه" ساقطة من )أ(. 8)
 أ[ من نسخة )ب( /66]ل( هناية 9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
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 .(1)الثاين رد ه على البائع األول؛ ألنه مل ميلك منه
يف مجيع الصور ]ما  (2)]ويستثىن[ ،أخوذ أرًشا؛ لتعل قه ابألرش وهو اخلصومةومس ي امل

القيمة بل  (6)]به[ (5)أرش؛ إذ ال ]ينقص[ (4)كان العيب الذي علم به اخلصاء ]فال[ (3)إذا[
فلو  ،فغريه ال أثر حلدوثه ،واملراد ابلعيب احلادث هنا: ما يثبت به الرد  على البائع ،(7)تزيد

أبيه أمة ثيًبا فوطئها حرمت على البائع فتحرميها ال مينع الرد  كما ال يثبته خبالف اشرتى من 
تزويج املشرتي األمة قبل علمه ابلعيب فإنه مينع الرد ؛ ألنه عيب ينقص القيمة، نعم إن علق 
 الزوج طالقها ابلرد  جاز له رد ها قبل الدخول لزوال املانع به ومل تلحقه عدة كذا نقله الشيخان

به تزوجيها من البائع ألن ه  (11)سنويوأقر اه، وأحلق اإل (10)(9)وهو نقله عن والده (8)عن الروايين

                                 
 ( 2/65األنصاري ) ( انظر: أسىن املطالب زكراي1)
 ( ساقطة من )ب(، وبعهدها زايدة حرف "و". 2)
 ( يف )ب( "لو". 3)
 ( يف )ب( "ال". 4)
 ( يف )ب( "تنقص".5)
 ( ساقطة من )ب(.6)
( فال اإلمام اجلويين: ومما جيب التنبيه له أن العيب إذا كان من جهة نقصان العني كاخلصاء، مث فات 7)

فال رجوع إىل األرش أصال؛ إذ ال نقصان يف القيمة، حىت يعترب بنسبته  الرد بفوات العني، أو امللك،
 (. 5/233اسرتداد جزء من الثمن. واألعراض ال تتقوم. انظر: هناية املطلب للجويين )

 (. 3/483(، روضة الطالبني للنووي )8/351( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
والد صاحب البحر تكرر ذكره يف الرافعي نقال عن ولده مل يذكروا  إمساعيل بن أمحد بن حممد الروايين (9)

وفاته والظاهر أنه أسن من الشيخ أيب إسحاق فإن ولده ولد يف سنة مخس عشرة فاهلل أعلم من أي 
 (1/242انظر:طبقات الشافعيه إلبن قاضي شهبه) .طبقة هو

روايين مانصة" فقال والدي: األظهر عندي أنه له الرد ألنه ال ضرر يف قبوهلا معيبة ألن الفرقة ( قال ال10)
 (. 4/542بينها وبني زوجها عقيب الرد بال فصل" انظر: حبراملذهب للروايين)

 (. 5/202( انظر: املهمات لألسنوي)11)
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ابلرد  ينفسخ النكاح لكن يف التتمة يف الثانية أنه ميتنع الرد  ملقارنة العيب له وللروايين 
وال يقع  ،فيلزمها عد ة الوفاة ،ب[ احتمال يف األوىل؛ ألن  الزوج قد ميوت عقب الرد  /238]

وغريه هذا  (1)فيؤدي الرد إىل إحلاق الضرر به، وقو ى السبكي ،الطالق؛ ملصادفته البينونة
أيًضا، وقد جُياب أبن  املوت مستبعٌد يف  (2)االحتمال املقتضي لرتجيح كالم التتمة ]يف الثانية[

 ،األصل البقاءعلى أن   ،فال نظر إلحلاق الضرر املرتت ب عليه ،العقول كما ذكروه يف مواضع
ما  (3)وحينئذ فاألوجه ]أيًضا[ ،فاألوجه ما قاله الشيخان يف األوىل ،وعدم ترتب هذا الضرر

لعدم  (5)ومل انظروا ]له[ ،يف األوىل بعيبه (4)حبثه األسنوي يف الثانية، وتعليل التتمة يرد أبنه جاز
مث  ،وبه حنو إصبع زائدة فقطعها، ولو اشرتاه (6)فكذا يف الثانية ]لذلك[ ،ترت ب ضرر عليه ألبت ة

 مل يسقط رد ه على املعتمد. ،علم به عيًبا
 :(7)ويستثىن من هذه القاعدة صور

 مع أنه لو اشرتى بكرًا فوطئها امتنع الرد . ،فإنه ال رد  هبا ،منها: الثيوبة يف أواهنا
رتاه قاراًئ أو مع أنه لو اش ،فإنه ال يرد  به ،أو عارف لصنعة ،ومنها وجود العبد غري قارئ

امتنع الرد ، وانزع الشارح يف استثناء هذه مبا فيه  ،أو الصنعة ،فنسي القرآن ،عارفًا لصنعة
 .(8)نظر

                                 
 (. 12/235( انظر: تكملة اجملموع للسبكي )1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( يف )أ( زايدة "على اببه ". 4)
 ( يف )ب( "إليه". 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 (.2/442( والقاعده هي: كل ما يثبت به الرد على البائع ال مينع الرد. مغين احملتاج للشربيين )7)
 (.2/442(. مغين احملتاج للشربيين )2/69( انظرأسىن املطالب زكراي األنصاري )8)
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وقت  )نسبة نقص أقل قيم املبيع من(أ[ جزء من الثمن يكون /239واعلم أن  األرش ]
عيًنا  (1)من الثمنفاملعىن أنه جزء  ،متعل ق بقوله: نسبته )القبض إىل الثمن(وقت  )العقد إىل(

 كما أييت نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من قيمة املبيع لو كان سليًما إليها.  ،أو بداًل 
فريجع املشرتي بعشر  ،فالتفاوت بينهما الُعشر ،ومعيًبا تسعون ،مثاله: قيمته سليًما مائة

إىل القبض فإن كان مخسني مثاًل رجع خبمسة، مث إن مل ختتلف القيمة من العقد  ،الثمن
فواضح، وكذا إن اختلفت على نسبة واحدة أبنخ كانت قيمته يوم العقد سليًما مائة ومعيًبا 
اد النسبة  تسعني، ويوم القبض سليًما مائتني ومعيًبا مائة ومثانني، إذ ال أثر هلذا االختالف؛ الحت 

د إىل القبض؛ ألهنا إن  النسبة واحدة اعترب أقل قيم املبيع من العق (2)يف احلالني، فإنخ مل تكن/
أو بني الوقتني  ،أو وقت القبض أقل   ،كانت وقت العقد أقل  فالزايدة حدثت يف ملك املشرتي

 .(3)فال يدخل يف التقومي ،فالنقص من ضمان البائع ،أقل
األضر  ابلبائع يف احلالني األنفع للمشرتي؛ ألن   (5)وغريه أبن يراعى/ (4)وعرب  عنه اإلمام

من اعتبار  (8)والدقائق (7)كاملنهاج  (6)ستقرار الثمن، وهذا يؤيد ما اعتمده املصنفاألصل عدم ا
وغريه كالروضة  (9)ب[ كالم أصله/239القيمة إذا كانت بني الوقتني أقل ، فما اقتضاه ]

                                 
 ( يف )ج( زايدة كلمة "يكون". 1)
 ب[ من نسخة )ب(. /66]ل( هناية 2)
 (.3/474(، روضة الطالبني للنووي )8/342( انظر نسبه النقص وأمثلتها: فتح العزيز الرافعي )3)
 (. 5/261( انظر: هناية املطلب للجويين )4)
 ب[ من نسخة )ج(./202] ل( هناية 5)
 (.81-2/80رئ )( انظر: إخالص الناوي البن املق6)
 (. 101( منهاج الطالبني للنووي )ص7)
 (. 60( انظر: دقائق املنهاج للنووي )ص8)
 (.276( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص9)
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من اعتبار يوم العقد والقبض فقط حممول على ما إذا كانت القيمة بينهما أكثر  (1)وأصلها
 الثمن، والتنظري فيه أبن  النقص احلاصل بسبب اختالف األسعار احلادث قبل فيوافق ما أييت يف

أبنه: ال  (2)أجاب عنه شيخنا ،فكيف يضمنه البائع ،إذا زال قبله ال يتخري  به املشرتي ،القبض
الذي يف ثبوته رفع العقد عدم الضمان الذي ليس يف ثبوته ذلك، ال  (3)يلزم من عدم ]التخيري[

 ،يف أي  القيم يعترب ال فائدة له؛ ألنه مىت زادت قيمة املعيب زادت قيمة الصحيح يقال اخلالف
وابلعكس، واألرش ال خيتلف بذلك؛ ألن ه واجب من الثمن؛ ألان  نقول: قد تزيد قيمة املعيب 

 فال تالزم.  ،وتنقص قيمة السليم يف الرخص ،فقط يف الغالء
تسعة أقسام؛ ألنه إم ا أن يت حد قيمتاه سليًما  واعلم أن ك إذا اعتربت قيمة املبيع وجدهتا

وقيمته وقت العقد أقل  أو أكثر، أو  ،خيتلفا معيًبا (5)سليًما و (4)وقيمتاه معيًبا، أو ]يت حدا[
أقل أو أكثر، أو خيتلفا سليًما ومعيًبا  (7)وقت ]العقد[ (6)]وقيمته[ ،يت حدا معيًبا وخيتلفا سليًما
ومعيًبا أقل أو أكثر، أو سليًما أقل ومعيًبا أكثر، أو ابلعكس، وتزيد  وقيمته وقت العقد سليًما

 أ[ إن نظرت إىل قيمته فيما بني الوقتني أيًضا. /240األقسام ]
أمثلتها على الرتتيب: اشرتى عبًدا أبلف وقيمته يف الوقتني سليًما مائة ومعيًبا تسعون، 

 فالنقص ُعشر قيمته سليًما فريجع بُعشر الثمن.

                                 
 (. 3/495(، روضة الطالبني للنووي )8/387( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 (.2/64( انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )2)
 التخري". ( يف )ب( "3)
 ( يف )أ( "يتخذا". 4)
 ( يف )ب( زايدة "مل". 5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
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أو  ،ووقت القبض تسعني ،كانت قيمتاه سليًما مائة وقيمته معيًبا وقت العقد مثانني  ولو
فريجع  ،وهي مُخس قيمته سليًما ،عكسه فالتفاوت بني قيمته سليًما وأقل قيمتيه معيًبا عشرون

 خبمس الثمن.
أو  ،ووقت القبض مائة ،وسليًما وقت العقد تسعني ،ولو كانت قيمتاه معيًبا مثانني 

فريجع  ،وهي ُتسع أقل هما ،سليًما عشرة (1)فالتفاوت بني قيمته معيًبا وأقل ]قيمتيه[ ،هعكس
 بُتسع الثمن.

ووقت القبض سليًما مائة  ،ومعيًبا مثانني ،وقت العقد سليًما مائة (2)ولو ]كانت[
 ووقت القبض ،أو وقت العقد سليًما مائة ومعيًبا تسعني ،أو ابلعكس ،ومعيًبا تسعني ،وعشرين

فالتفاوت بني أقل قيمتيه سليًما وأقل قيمتيه  ،أو ابلعكس ،سليًما مائة وعشرين ومعيًبا مثانني
 . (3)فريجع خبُمس الثمن ،وهي مُخس أقل قيمتيه سليًما ،معيًبا عشرون

دت قيمتاه سليًما واختلفتا معيًبا وقيمته وقت القبض أكثر فإن (4)قال البارزي : وإذا احت 
أو لنقص بعض  ،فاحلكم كما ذُكر ،لكثرة الرغبات يف املعيب؛ لقلة مثنه؛ (5)ب[ كان//240]

فيخرج  ،بل أكثرمها ،فال يعترب هنا أقل  القيمتني ،العيب فقد مر  أن  زوال العيب ُيسقط الرد  
 الضبط املذكور انتهى.  (6)]هذا عن[

                                 
 ( يف )ب، ج( "قيمته". 1)
 ( يف )ج( "كان". 2)
(، هناية احملتاج للرملي 2/467( مجيع صور األقسام التسعه وأمثلتها انظر: الغرر البهية زكراي األنصاري )3)

(4/43.) 
 (.2/467ن البارزي انظر: الغرر البهية زكراي األنصاري )( النقل ع4)
 أ[ من نسخة )ب(./67]ل( هناية 5)
 ( يف )ج( "عن هذا". 6)
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كما لو زال العيب    ،مطلًقا (2)يسقط ]أثره[ (1)ورد  ما ذكره آخرًا أبن  الزائل من ]العيب[
كله، فكما يقو م املبيع يوم القبض انقص العيب فكذا يوم العقد، فلم خيرج ذلك عن الضبط 
دت قيمتاه سليًما كما زعمه وإمنا كان األرش من  املذكور، وعلى التنز ل فال يتقي د مبا إذا احت 

ء منه، وألان  لو اعتربانه فيكون جزؤه مضمواًن عليه جبز  ،الثمن؛ ألن  املبيع مضمون على البائع به
ا ساوى الثمن ،من القيمة كما يف الغصب  . (3)فيجتمع للمشرتي الثمن واملثمن ،لرمب 

حيث كان ابقًيا يف ملك  ،أي الثمن )َمن عيرنه(وإمنا يستحق األرش بعد املطالبة به 
 ،وليس منه التدبري إال إن رضي ابلصرب إىل زواله، ،ورهن ،كإجارة  ،ومل يتعل ق به حقٌّ الزم ،البائع

كان قد عني  بعد   )ولو(فله الرجوع وإن كان البائع قد دب ر الرقيق، وجيب األرش من غري الثمن 
العقد كما يف الذم ة، فإن استمر  يف الذم ة برئ من قدر األرش لكن بعد املطالبة به كما مر  

 أ[. /241]
 )وعاد(عن ملك البائع  )زال( دوال جيب الفور يف الطلب هنا كما قاله اإلمام، أو كان ق

 )تعيرب( (5)]لو[ )و(وجيب كونه من عينه أيًضا،  ،وقيل للبائع إبداله (4)إليه؛ ألن ه عني ماله/
زايدة مت صلة   (6)أو ]زاد[ ،ال عني كما يؤخذ مما أييت ،الثمن بعد القبض بنقص وصف  كالشلل

: لو (8)وِمن مث قال يف الروضة ،(7)له على البائع يف النقص املذكور )وال أرش(كالسمن، 

                                 
 ( يف )ج( "املعيب". 1)
 ( يف )أ( "الرد". 2)
 (. 4/44(، هناية احملتاج للرملي )2/64( انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )3)
  أ[ من نسخة )ج(./203] ل( هناية 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )ب( "زاده". 6)
 (. 3/475(، روضة الطالبني للنووي )8/343(، العزيز ) 3/451على أصح الوجهني. انظر: التهذيب للبغوي )( 7)
 (.3/500( انظر: روضة الطالبني للنووي )8)
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فوجد ابلثمن عيًبا ينقص الصفة أبمر   ،مث وجد به عيًبا فرد ه ،وسل م مثنه ،اشرتى ثواًب وقبضه
 وال شيء له بسبب النقص انتهى.  ،حدث عند البائع أخذه انقًصا

 وقيل له ذلك وال على املشرتي له يف الزايدة، نعم إن كان النقص جبناية أجنيب استحق  
 .(1)عليه األرش، وله أن يرجع به على البائع؛ ألنه طريق أم ا نقص اجلزء فيستحق  أرشه مطلًقا

وقوله لو من زايدته، ولو وهب البائع الثمن املعني بعد قبضه للمشرتي مث وجد ابملبيع  
رد ه  ويرجع ببدل الثمن، فإنخ تعذ ر ،عيًبا فقياس ما أييت يف هبة الصداق أن  له رد ه على البائع

لكن ال رجوع له بشيء،  ،ويصح  اإلبراء عن الثمن وللمشرتي الرد   ،فله األرش على األوجه
 .(2)وفائدته: التخل ص عن عهدة املبيع

 ،ب[ ]املثل يف املثلي/241من ] )بعضه فمن بدله(تلف )أو( الثمن كله  )فإن تلف(
ل، ويف الثانية يكون من بدل ففي األوىل يكون من كل البد ،بكون األرش ،والقيمة يف املتقوم

 .(3)التالف، ومن الباقي من كل  بقسطه
أي من )أقل قيم متقورمه كذلك( يف العقد أو اجمللس  )معني(مثن  )يف(املبدل  )ويعترب( 

ا إن كانت وقت/ العقد أقل فالزايدة حدثت يف  (4)وقت العقد إىل قبضه سليًما أي معيًبا؛ ألهن 
فإن كانت بني الوقتني أقل  فهي  ،أقل  فالنقص من ضمان املشرتيأو وقت القبض  ،ملك البائع

رجع  ،مث علم به عيًبا ينقص من القيمة اخلمس ،املعتربة، فلو اشرتى عبًدا أبَمتني فتلف
وإن تعيبتا أو إحدامها أخذ مخسيهما مع  ،وإال فبخمس األقل من قيمتهما ،خبمسهما إن بقيتا

 ،ومخس بدل التالفة وقوله يف معني ،أخذ مخس الباقية العيب بال أرش، وإن تلفت إحدامها

                                 
 (.2/64أسىن املطالب زكراي األنصاري )انظر: (1)
 (.2/78نصاري )( انظر: أسىن املطالب زكراي األ2)
 (. 3/475(، روضة الطالبني للنووي )8/343(، فتح العزيز للرافعي )3/451التهذيب للبغوي ) (3)
 ب[ من نسخة )ب(. /67]ل( هناية 4)
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 ،وقوله متقومة من زايدته، وخرج هبما ما يف الذم ة؛ ألنه ال يتأت ى فيه اعتبار قيمة وقت العقد
فإن  ،هنا وعبارهتا (1)وملا كان يف نسخة املصنف ،واملثلي؛ ألن ه ال أثر لنقص القيمة وزايدهتا فيه

إذ التقييد ابملعني ال حاجة  ،إيهام جرى عليه يف روضته ،من بدلهتلف أو بعضه وهو معني  ف
ا يكون يف معني ] ،إليه أ[ أصلحهما تلميذه /242بل قد يوهم خالف املراد؛ ألن  التلف إمن 

اط لع املشرتي على العيب  )فإن(إزالة ذلك اإليهام مع زايدة،  (2)إىل ما ذكرته ]فما فيه[ الفيت
حلدوث عيب منع الرد  القهري  )به(له  )قضي(مل أيخذ ولكن  )أو(ه عن )أخذ األرش(القدمي و

ومن البائع  ،منه )إال برتاٍض( املشرتي ابلعيب القدمي )احلادث مل يردر(العيب  )فزال( ،فيهما
وما ذكره  ،يف الثانية (3)وقضاء القاضي ]به[ ،على الرد ؛ ألن  األمر قد انفصل ابألخذ يف األوىل

د  ابلرتاضي بعد أخذ األرش تبع فيه شر اح احلاوي.ومرادهم الفسخ ابإلقالة ال يف األوىل من الر 
وما ذكره يف  ،وانتهت اخلصومة ،األرش قد ملكه ملًكا مستقرًا (4)الرد  ابلعيب؛ ألنه ]أبخذه[

. أم ا إذا زال قبل أخذه وقضى (7)خالفًا ملا يف أصله (6)هو ما عليه الشيخان (5)]الثانية[
ولو زال القدمي قبل أخذ أرشه مل  ،إن  له الفسخ ولو بعد الرتاضي على أخذهالقاضي به ف

 .(8)أو بعده وجب رد ه؛ لزوال املقتضي ألخذه ،أيخذه
                                 

 (.82-2/81( إخالص الناوي البن املقرئ )1)
 ( يف )ج( "مما فيه". 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 ( يف )ج( "أبخذ". 4)
  ( يف )ج( "األوىل".5)
( ولو تراضيا وال قضاء فوجهان ابلرتتيب واوىل ابلفسخ وهو االصح يف هذه الصورة. انظر: فتح العزيز 6)

 (. 3/482(، روضة الطالبني للنووي )8/351للرافعي )
 (.377و376( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص7)
 له الرد. -بل عن قضى له ابألرش ( لو زال العيب احلادث قبل العلم ابلعيب القدمي، أو بعد العلم به ق8)

= 



 
192 

حيث مل  )راب بل(كان يف أخذه )حيث( أي املشرتي أرش العيب القدمي  )وال أيخذه(
أي مع أرش  )أبرش(بيع امل )يردر(أو  ،يكن متصر فًا عن الغري خيري  فيمسكه إن شاء بال أرش

فإذا اشرتى ربواًي جبنسه كحلي   ذهب بوزنه ذهًبا مث رأى  ،عنده؛ فرارًا من الراب )احلادث(العيب 
وأخذ أرش العيب  ،ب[ حدث عنده عيب مل يكن له إمساك احللي  /242] (1)به عيبًا وقد[

صري الباقي منه مقاباًل إذ ما أيخده ينقص الثمن في ،القدمي من الذهب؛ ألنه يؤدي إىل التفاضل
ولو بنفسه  (3)]فسخ العقد[ ،فتعني   (2)وال من غريه إلفضائه إىل قاعدة مد  عجوة ،أبكثر منه

وال خيالف فيه حىت يفسخه  ،ألن ه رد بعيب (5)احلاكم على األوجه؛/ (4)دون البائع ]أو[
واألرش  ،ومها متماثالن وال راب ألن احللي  يف مقابلة الثمن ،ورد  احللي أبرش احلادث ،أحدمها

هنا  (7)]وله الفسخ[ ،من جنس احللي   (6)وإن كان/ ،وِمن مث جاز أخذه ،للعيب املضمون عليه

                                 
 هل له الفسخ، أم ال؟ فعلى وجهني:  -وإن زال بعد ما قضى له ابألرش؛ أخذه أو مل أيخذه      

 أحدمها: بلى؛ ألن املانع من الفسخ هو العيب احلادث، وقد زال.       
 . حق الفسخوهو األصح ال فسخ له؛ ألن قبول األرش قد أتكد ابحلكم؛ فسقط  -والثاين      
وفيه وجه ضعيف، ولو زال العيب القدمي قبل أخذ أرشه مل أيخذه، وإن زال بعد أخذه ورده. انظر:       

 (. 3/483(، روضة الطالبني للنووي )8/351(، فتح العزيز للرافعي )3/457التهذيب للبغوي )
 ( هذه اللوحة كلمة غري واضحة يف النسخة األصل )أ(. 1)
ة أن الصفقة مهما اشتملت على مال الراب من اجلانبني واختلف اجلنس من اجلانبني أو ( وضابط القاعد2)

 (. 2/25(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )3/58من أحدمها فالبيع ابطل انظر الوسيط الغزايل )
 ( يف )أ( "فسخه". 3)
 ( يف )ب( "و". 4)
 ب[ من نسخة )ج(. /203] ل( هناية 5)
 نسخة )ب(.  أ[ من/68]ل( هناية 6)
 ( يف )ب( "انفسخ". 7)
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؛ لتعذ ر ]أخذ[ ،ابلعيب وال سبيل إىل  ،األرش عن القدمي (1)وإن مل يعلم به إال بعد تلف احللي 
 . (2)إسقاط حق ه

وأيخذ  ،وال ميسكها ،وإال فمثله ،لنا متقو موغرم قيمة احللي  إن ق ،فإذا فسخ اسرتد  الثمن
 (4)عن الشامل والتتمة وأقر اه، وتصحيح البغوي (3)األرش للراب أيًضا، هذا ما نقله الشيخان

بتلف أحد العوضني؛  (5)وإن أمكن توجيهه أبن  النظر إىل الراب ]ضعف[ ،ثبوت األرش ضعيف
ول نظر إليها احتياطًا لباب الراب؛ لضيقه، فاأل ،إذ املقابلة بينهما حينئذ تقديرية ال حقيقية

 لعدم حتققها.  ،والثاين مل انظر إليها
أ[ /243ما ذكر مبا إذا كان العيب بغري غش وإال ابن فساد البيع؛ ] (6)وقي د ابن يونس

وعلم مما مر  أنه حيث حدث عند املشرتي عيب مث علم عيًبا قدميًا  ،الشتماله على راب الفضل
مع أرش احلادث للبائع أو اإلجازة مع أرش  (7)هري، فإن ات فقا ]على الفسخ[سقط رد ه الق

القدمي للمشرتي جاز، وحمل  قوهلم أخذ أرش القدمي ابلرتاضي ممتنع ما إذا كان الرد  ممكًنا؛ ألنه 
وإن مل يت فقا على شيء أبن طلب  ،وهي ال تقابل ،يتخي ل حينئذ أن ه يف مقابلة سلطنة الرد  

أجيب طالب اإلجازة؛  ،واآلخر اإلجازة مع أرش القدمي ،فسخ مع أرش احلادثأحدمها ال
 ،واملراد أبرش احلادث هنا ما بني قيمة املبيع معيًبا ابلعيب القدمي وقيمته معيًبا به ،لتقريره العقد

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
( والقول برد احللي مع أرش العيب احلادث هو األصح عند األكثرين انظر: املهذب للشريازي 2)

 (. 3/484(، روضة الطالبني للنووي )353-8/352(، فتح العزيز للرافعي )3/121)
 (. 3/485لبني للنووي )(، روضة الطا8/355( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
 ( أنه جيوز أخذ األرش، قال يف "التهذيب" وهو األصح. انظر: املراجع السابقة.4)
 ( يف )ج( "ضعيف". 5)
 (. 2/70( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ( يف )ب( "على األرش". 7)
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 ،ألنه أجنيب من العقد (2)]منه؛[ (1)وال يعترب ]نسبة[ ،وإن زاد على الثمن ،وابلعيب احلادث
إذا مل يؤخر املشرتي إعالم  (3)]ما[ ،وحمل  ما ذكر كما علم مما مر   ،العيب القدمي كما مر   خبالف

فإن  له  ،ما مل يكن احلادث سريع الزوال غالًبا ،وإال فال رد  وال أرش ،البائع بذلك بال عذر
ري وإن كان كالم الشرح الصغ ،وهو قريب ،(4)كما رج حه يف األنوار  ،التأخري لريد ه سليًما

فقال  ،البائع واملشرتي يف العيب (7)إذا ]اختلف[ )و(، (6)يومئ إىل ترجيح املنع (5)]رمبا[
بيمينه؛ ألن  األصل  )صدرق ابئع( ،املشرتي قدمي فلي الرد ، وقال البائع حادث فال رد  

وال يثبت بيمينه حدوثه مطلًقا؛ ألهنا صلحت للدفع عنه  ،ب[ عدم العيب ودوام العقد/243]
صلح لشغل ذمة املشرتي، فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف أو إقالة مثاًل مل يكن له أرش فال ي

، (9)واإلمام ،تبًعا للقاضي (8)العيب، وللمشرتي أن حيلف اآلن أن ه ليس حبادث كما يف الوسيط
 ،فيعرتف أبحدمها فقط ،يدعي املشرتي وجود عيبني بيده (11)ما ]مل[ (10)وحمل  تصديق البائع

                                 
 ( يف )ج( "نسبته". 1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 . ( ساقطة من )ب(3)
( وقال األردبيلي: مثل قريبة الزوال كاحلمى والرمد والصداع ووجع البطن انظر: األنوار لألردبيلي 4)

(1/448-449 .) 
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 (. 2/68( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ( يف )ب( "حلف". 7)
 (. 3/141الوسيط الغزايل) (8)
 (. 245(، مغين احملتاج للشربيين )2/72ألنصاري )( انظر: أسىن املطالب لزكراي ا9)
 ( كلمة "البائع" مكررة يف )أ(. 10)
 ( يف )ب( "إذا". 11)
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؛ ألن  الرد  يثبت إبقرار البائع املنُصوصاملشرتي حينئذ هو املصدق على املنقول  (1)]فإن [
، قال ابن الرفعة ،أبحدمها : وال بد  من ميني املشرتي، فإن نكل عن اليمني (2)فال يسقط ابلشك 

 )يف حدوث(، وحمل  تصديقه أيًضا سقط رد ه، وِمن مث مل حيتج لرد ها على البائع لالستغناء عنها
  (5)]وحدوثه[ (4)/(3)حدوثه أبن احتمل ]ِقدمه[ )ممكن(العيب ما إذا اد عى حدوث عيب 

وقد جرى  ،مندملة (6)كربص، أم ا ما ال حيتمل حدوثه بعد البيع كإصبع زائدة، وشنِي ]شج ة [
تمل ِقدمه كشج ة طري ة والبيع ، وأم ا ما ال حي(8)أمس فاملصد ق هو املشرتي بال ميني (7)]البيع[

فالقول قول البائع بال ميني، وقوله: ممكن من زايدته، ولو رأى عيًبا بعني  ،والقبض ِمن سنة  مثاًل 
أ[ وهي غائبة فلم ا حضرت اد عى أن  العيب زاد صد ق املشرتي على /244مث اشرتاها ]

  .(9)األصح ، وظاهٌر أن  حمل ه إذا أمكنت الزايدة

                                 
 ( يف )أ( "ألن". 1)
 حتقيق ابسم املعبدي.  559-558( انظر: املطلب العايل ص2)
 ( يف )أ( "قدومه". 3)
 ب[من نسخة )ب(. /68]ل( هناية 4)
 ( يف )ب( "وحده". 5)
 )أ(. ( ساقطة من 6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
(، هناية احملتاج للرملي 3/490(، روضة الطالبني للنووي )8/370( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)

(4/64 .) 
( وإن احتمل قدمه وحدوثه كاملرض، فالقول قول البائع ؛ ألن األصل لزوم العقد واستمراره واألصل 9)

-8/370بعد القبض. انظر: فتح العزيز للرافعي )عدم العيب يف يده، وأيضا العيب ممكن حدوثه 
(، التهذيب للبغوي 4/64(، هناية احملتاج للرملي )3/490(، روضة الطالبني للنووي )371

(3/462 .) 
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ليطابق احللف اجلواب، فإن قال يف  )حلَف كجوابه(حتاج البائع إىل حلف  حيث ا )و(
جواب قول املشرتي: به عيب كان قبل القبض وأريد رد ه ال يلزمين قبوله، أو ال يستحق  علي  

أقبضته إال سليًما، أو أقبضته وما به عيب حلف كذلك، وال ميكن يف  (2)، أو ما/(1)الرد  ]به[
األولتني أن يتعر ض لعدم  (3)على أنه ال يستحق  الرد  عليه، وال يكل ف يف[ ]األخرية من احللف

ولو  ،أو أن ه رضي به بعد البيع ،العيب يوم البيع أو القبض جلواز أن ه أقبضه معيًبا وهو عامٌل به
 . (4)نطق به صار مد عًيا مطالًبا ابلبي نة

ي وإن قال ليس بقدمي حلف وال يكفي يف اجلواب واحللف: ما علمُت هبذا العيب عند
على البت  فيقول لقد بعته وما به هذا العيب، وله البت  اعتماًدا على ظاهر السالمة ما مل يظن  

 . (5)خالفه وإن مل خيرب املبيع ومل يعلم خفااي أمره
اختلفا يف وجود عيب أو صفته صدق البائع ما مل يشهد عدالن خبالف دعواه،  تتمرة:

 (6)د على املعتمد، ولو اد عى علم املشرتي ابلعيب أو تقصريه ]يف الرد [وال يكفي عدٌل واح
صد ق  ،أو يد ،وإال كقطع أنف ،صد ق املشرتي إن كان مثل العيب خيفى عليه عند الرؤية

ا رضي به؛ ألن ه ظن ه العيب الفالين وقد ابن /244البائع، ولو رضي ] ب[ بعيب  مث اد عى أن ه إمن 

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 أ[ من نسخة )ج(. /204] ل( هناية 2)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 3)
رض له يف اجلواب لتكون اليمني مطابقة للجواب وهذا  أنه يلزمه التعرض ملا تعني( على أصح الوجه4)

(، فتح 3/462انظر: التهذيب للبغوي ). التفصيل واخلالف، جاراين يف مجيع الدعاوى واألجوبة
 (. 3/490(، روضة الطالبني للنووي )8/371العزيز الرافعي )

  (.2/446(، مغين احملتاج للشربيين )1/206فتح الوهاب زكراي األنصاري ) (5)
 ( يف )ب( "ابلرد". 6)
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.  (1)تباهه به وكان ما ابن أعظم ضررًا فله الرد  وإال فالخالفه، فإن أمكن اش  كما مر 
 ،أنه ليس بعيب (3)شيًئا مث ظهر أنه عيب فقال: ]ظننُت[ (2)ولو اشرتى شيًئا رأى ]منه[

أبنه لو اشرتى عبًدا بشرط كونه كاتًبا  (5)صد ق، وأفىت القف ال (4)فإن كان ممن خيفى عليه ]مثله[
ن خيتربه صد ق يف كونه غري كاتب؛ ألن ه األصل والثمن املعني قبل أ (6)فمات ]عبده[

بطل  ،وقد شرط كونه فضة مثاًل  ،فإن خرج كله حنو حناس ،فيما مر  فيتخري بعينه (7)]كاملبيع[
 ،وما يف الذم ة يستبدل عنه ،وختري   ،تفر قت الصفقة ،أو بعضه ،العقد؛ ألنه غري ما عقد عليه

 .(8)ا مر  يف ]خلف الشرط[وإمنا غلبت العبارة هنا مل
ا فضة مثاًل فخرجت كلها حناًسا أو بعضها  (9)وإن وقع الصرف على عني ]على[ أهن 

؛ ألن  العقد ورد على عينها ،فكما مر   وال  ،وإن خرجت كل ها معيبة أو بعضها ختري  ومل يستدل 
خيتص  بصيغة إىل غريها، مث األحكام السابقة يف الثمن املعني  ال  (10)يتجاوزها ]احلق[

ولو بغري صيغة الشرط   ،معني  موصوف بصفة (12)بل الشرط أن يرد العقد ]على[ (11)الشرط/

                                 
 ( يف )ج( زايدة "رد". 1)
 ( يف )ج( "فيه". 2)
 ( يف )أ( "طبيب" وهو خطأ ظاهر. 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 (. 72-2/71( النقل عنه انظر: حاشية الرملي الكبري )5)
 ( يف )ج( "عنده". 6)
 ( يف )أ( "كاملعيب". 7)
 ( يف )ب( "حلف الشروط". 8)
  ( ساقطة من )أ(.9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
 أ[من نسخة )ب(. /69]ل( هناية 11)
 ( ساقطة من )أ(. 12)
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كغريمها أو على ما يف الذم ة استبدل عن حنو النحاس إن كاان يف   (1)كما اقتضاه كالم الشيخني
لعقد أ[ العقد وإال بطل، وعن املعيب إن كاان يف جملس الرد  وإن فارقا جملس ا/245جملس ]

.  ،لصح ة القبض األول إذ لو رضي به جاز  ورأس مال السلم كعوض الصرف فيما مر 
 .(2)وهي: ما يقتضي رفع العقد املايل بوجه خمصوص )واإلقالة(

 . (3)جائزة يف البيع والسلم واهلبة واحلوالة على األصح  
ث كانت بيًعا وما وقع للرافعي يف التفليس مما خيالفه من تفق هه، والصداق والقسمة حي

ولو من وارثي املتعاقدين أو أحدمها على املعتمد، نعم إن استأجر من حيج  عن مورثه حجة 
، وألن  احلج  شديد التشب ث  اإلسالم امتنعت؛ ألن  احلظ يف بقاء العقد للمورث خبالفه فيما مر 

 واللزوم. 
ك وحنوه فيقبل أو تفاسخنا، أو أحدمها: أقلت (5)أن يقوال: ]تقايلنا[ (4)]ولفظها[

ويف – من أقال مسلًما»: ♀ملا صح  من قوله  (7)، ويسن  عند ]الندم[(6)اآلخر

                                 
 (. 3/497(، روضة الطالبني للنووي )8/389( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
اإلقالة يف البيع  ومنه، يف اللغه الرفع واإلسقاط واالستقاله ومنه أقلته البيع إقالة: وهو فسخه اإلقَاله (2)

( املصباح 4/134ألهنا رفع العقد أو اسقاطه، انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري )
(، أسىن املطالب زكراي األنصاري 580-11/579(، لسان العرب ابن منظور)2/521املنري الفيومي)

(2/74.)  
 (. 2/74(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )8/386( فتح العزيز للرافعي )3/493انظر: التهذيب للبغوي )( 3)
 ( يف )ب( "ولفظهما". 4)
 ( يف )أ( "تقابلنا". 5)
(، روضة الطالبني للنووي 8/385(، فتح العزيز للرافعي )3/490( انظر: التهذيب للبغوي )6)

 (. 2/455(، مغين احملتاج للشربيين )3/495)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
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. (1)«أقاله هللا تعاىل»، ويف أخرى: «يوم القيامة»، ويف رواية: «أقال هللا عثرته -رواية: اندًما
وبغري الثمن األول فال خيار فيها وهلما  وإال لصح ت مع غري البائع (2))فسخ ال بيع(وهي 

شفعة ويصح  يف املبيع  (6)]فيها[ (5)وال ]يتحدد[ (4)قبل ]القبض[ (3)التفر ق يف ]الصرف[
واملسَلم فيه ولو قبل القبض أو بعد التلف ويف اآلبق وحنوه وللمشرتي حبس املبيع بعدها 

                                 
(، 3460( رقم )3/476سننه يف كتاب البيوع واإلجارات. ابب فضل اإلقالة )( أخرجه أبو داود يف 1)

(، والبزار يف 2199( رقم )3/548وأخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب التجارات، ابب اإلقالة )
(، 7431( رقم )12/400(، وعبد هللا بن أمحد كما يف مسند أبيه )9130( رقم )16/76مسنده )

رضي هللا عنه  -(، من طريق أيب صاحل، عن أيب هريرة 326( رقم )344وأبو يعلى يف معجمه )ص
من أقال مسلما عثرته، أقاله هللا عز وجل عثرته »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -

 هذا لفظ أيب يعلى. « يوم القيامة
 قال احلاكم عن احلديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.       

 (. 1334( رقم )5/182وصححه األلباين يف إرواء الغليل )      
 واحلديث صحيح اإلسناد.       
(، وأبو نعيم يف احللية 370( رقم )129ص)وله لفظ آخر أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق      

(، 7720( رقم )10/415) (، ويف شعب اإلميان6/27) (، والبيهقي يف السنن الكربى6/345)
قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -من طريق مالك بن أنس، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة 

 «. امةمسلًما عثرته أقاله هللا تعاىل يوم القي من أقال»: -صلى هللا عليه وسلم-
(: 385( رقم )131)صويف سنده إسحاق بن حممد الفروي، قال ابن حجر يف تقريب التهذيب       

 صدوق كف فساء حفظه.
وهو املنصوص عليه يف اجلديد أهنا فسخ انظر: هناية املطلب للجويين  ( على األظهر من القولني،2)

 (. 9/260رفعة ) (، كفاية النبية البن ال8/385( فتح العزيز للرافعي )5/503)
 ( يف )ب( "العرف". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب( "تتحد" ويف )ج( "يتجدد". 5)
 ( يف )ب، ج( "هبا". 6)
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بائع احلبس أم فسخ كالرد  ابلعيب ذكره إهنا بيع؛ ألن  لل (1)ب[؛ السرتداد الثمن ]أقلنا[/245]
  .(4)ثالاثً  (3)و ]شرطه[ ،، واعرتض أبن ه مناف  ملا قد مته عن اجملموع قبيل(2)الشيخان وغريمها

 ،جياب أبهنم ال يقطعون النظر عن مالحظة القول أبهنا بيع يف بعض املسائل (5)و ]قد[
البائع يف املبيع بعدها قبل  تصرف (6)و]ينفذ[ ،بل إىل كوهنا فسًخا يف أكثرها ،نظروا إليهيوإن مل 

وإال فال كما نقله الشيخان عن املتويل وهو مت جه ملا تقر ر من ]أن  ،القبض إن أقبض الثمن
مث ساق تفصيل املتويل   ،أطلق نفوذ التصر ف (8)وإن اعرتض أبنه يف اجملموع/ احلبس (7)له[

  .(9)مساق األوجه الضعيفة
وليس للبائع فيها رد  بعيب حدث قبلها بيد  ،ي بعدها لزمته األجرةولو استعمله املشرت 

عن نص  األم  من أن ه  (10)وعليه للبائع أرش العيب، ويستثىن من ذلك ما يف املطلب ،املشرتي
لكن ينافيه كالم  ،وغريمها ،(11)والزركشي ،واعتمده السبكي ،يشرتط لصح تها العلم ابلثمن

                                 
 ( يف )ب( "سواء قلنا" ويف )ج( "سواء أقلنا". 1)
 (. 3/496(، روضة الطالبني للنووي )8/387( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 "بشروطه".  ( يف )ب( "بشرطه"، ويف )ج(3)
 (. 2/75( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 5)
 ( يف )أ( "بنقد". 6)
 ( يف )ب( "إزالة". 7)
 ب[ من نسخة )ج(. /204] ل( هناية 8)
 (. 2/75( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9)
 حتقيق ابسم املعبدي.529لب العايل صط( انظر: امل10)
 (. 2/75النقل عنهم انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) (11)
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  .(1)خان وأقر اهاإلمام اآليت الذي نقله الشي
ا فسخ.(2)قال شيخنا ا بيع وإن نص  قبله على أهن   : ولعل النص  مبين  على أهن 

كما يصح  يف كل ه، قال   (3)من املبيع أو املسَلم ]فيه[)يف بعض( اإلقالة  )وتصحر(
ا/246يف األوىل هذا إن مل يلزم جهالة وإال فال جيوز على قولنا ] (4)الشيخان عن اإلمام  أ[ إهن 

ولو أقاله  ،ابحلصة (5)بيع للجهل حبص ة البعض، وقضيته اجلواز على قولنا إهنا فسخ مع اجلهل/
 (6)أو بعضه ،من املبيع )اتلف(تصح اإلقالة يف  )و(يف البعض ليعجل له الباقي فسدت، 

ه واعرتض أبن   ،من مثل أو قيمة وهذا من زايدته واملعترب فيها األقل  من العقد إىل القبض )ببدل(
ا بيع م وإن كانوا  (7)والوجه على القول أبهنا فسخ اعتبار ]يوم[ ،مبين  على أهن  التلف، ويرد  أبهن 

تصح  اإلقالة كما )و(  لكنهم قد يالحظون القول أبهنا بيع، (8)انظرون إىل الفسخ ]يف األكثر[
كان اعتبار اللفظ فيها   وإن ،عن املتويل  وأقر اه بناء على اعتبار املعىن يف العقود (9)نقله الشيخان

  .ضعيف عن تعليق البغوي من عدم الصح ة (10)أكثر؛ ألن  املدار على قو ة املدرك، فما يف األنوار

                                 
 (. 3/496(، روضة الطالبني للنووي )8/388( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 (. 2/75( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
  (.3/496(، روضة الطالبني للنووي )8/388( فتح العزيز للرافعي )5/505انظر: هناية املطلب للجويين )( 4)
 ب[ من نسخة )ب(. /69]ل( هناية 5)
 (. 75-2/74(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )3/140 الوسيط الغزايل )ني( على أصح الوجه6)
 ( يف )ج( "ليوم". 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
  (.3/509(، روضة الطالبني للنووي )8/420( انظر: فتح العزيز للرافعي )9)
( وقال مانصة "وقال صاحب التهذيب يف كتابة التعليق: األصح أنه بيع فال يصح على ظاهر املذهب 10)

 (. 1/457" انظر: األنوار لألردبيلي)
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أبن يبيع املشرتي املبيع من البائع قبل أن يقبضه بعني الثمن  )قبل قبض بلفظ بيع(
 إن تلف أو كان يف الذم ة. ،أو مبثله جنًسا وقدرًا وصفة ،األول

يف ابب الرد  ابلعيب: إن ابئع املعيب إذا اشرتاه من  (1)هذا بقول الشيخني واعرتض
مشرتيه مبثل الثمن األول ومها جاهالن ابلعيب مث علم به البائع األول وأراد رد ه فقيل: ال يرد ؛ 

ا رضي به فلم جي/246واألصح  ] ،إذ ال فائدة يف رد ه؛ ألن ه يرد  عليه عال ب[ أن  له الرد ؛ ألن ه رمب 
 ذلك إقالة؛ ألهنما جو زا له الرد  ابلعيب.

فيكون بيًعا إذ ال ضرورة يف  (2)وأجيب أبن  حمل  ما هنا قبل القبض وما هناك ]بعده[ 
وليس على  ،تصحيحه إىل جعله إقالة، وقضي ته أن ه لو اشرتاه مبثل الثمن قبل القبض يكون إقالة

ا تكون بعني ا إمن    ،أو كان يف الذم ة ، الثمن بل حمل ه إذا تلف الثمنإطالقه ملا صر حا به من أهن 
  .(3)كما مر  

 فاجلواب األحسن أن  ما هناك اشرتاه بعد القبض مبثل الثمن وهنا قبله بعينه.
كأن اشرتى بعشرة فأقاله أبقل  أو أكثر   )بنقص وزايدة يف مثن(اإلقالة  )وتفسد(

ا[ حباله كما لو أقاله على أن انظره ابلثمن أو فسخ وهو ال يقتضي عوًضا فيبقى العقد  (4)]ألهن 
  .(5)يقبل الصحاح عن املكسرة

  

                                 
 (. 3/509(، روضة الطالبني للنووي )8/420( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 ( يف )أ( "قبله". 2)
 (. 3/15( انظر: الغرر البهية زكراي األنصاري )3)
 ( يف )ب( "ألهنما". 4)
(، الغرر البهية زكراي األنصاري 8/388( فتح العزيز للرافعي )3/491( انظر: التهذيب للبغوي )5)

(2/469 .) 
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  :فروع
وإن اختلفا يف اإلقالة صد ق  ،أو تفاسخا مث اختلفا يف الثمن صد ق البائع (1)]تقايال[

إال  ،وقد زاد املبيع زايدة متميزة فللمشرتي، أو غري متميزة فللبائع تبًعا (2)ولو ]تقايال[ ،منكرها
ولو تبايعا مبؤجل مث  ،حلمل احلادث قبل اإلقالة فقياس ما مر  يف الرد  ابلعيب أنه للمشرتيا

ولو اشرتى  ،وإال سقط وبرائ مجيًعا ،يف احلال (4)الثمن اسرتد ه (3)تقايال بعد احللول فإن ]نقد[
 .(5)أ[ مبكس رة وأد ى عنها صحاًحا مث فسخ العقد اسرتد  الصحاح/247]

ع عبًدا أبلف وأخذ عنها ثواًب حيث يرجع عند الفسخ ابأللف أبن  الثوب وفارق ما لو اب
ادها معها جنًسا   (6)مملوك بعقد آخر خبالف الصحاح؛ ]ألهنا[ كاملكسرة يف وجوب قبوهلا؛ الحت 

ولو  ،ابأللف ال ابلقيمة (7)ولو ابن الثوب معيًبا ]رجع ورد ه[ ،ونوًعا مع زايدة صفة ال تتميز
وال نظر الحتمال عود اخلمر خاًل، فإن عاد  ،مث علم به عيًبا تعني  األرش ،خم راشرتى عصريًا فت
ولو اشرتى حملجورة  ،وال أرش عليه ،الثمن (9)األرش فللبائع اسرتداده ورد / (8)خاًل قبل ]أخذ[

فإن تعي ب قبل القبض  ،أو يف الذم ة صح  للويل   ،شيًئا فوجده معيًبا؛ فإن اشرتاه بعني ماله بطل

                                 
 ( يف )أ( "تقابال". 1)
 ( يف )أ( "تقابال". 2)
 ( يف )ب( "أنقد". 3)
 ( يف )أ( زايدة "سقط". 4)
 (. 2/470، الغرر البهية زكراي األنصاري )(3/496( انظر:. روضة الطالبني للنووي )5)
 ( يف )ج( "فإهنا". 6)
 ( يف )ب، ج( "رده ورجع". 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
 أ[ من نسخة )ب(. /70]ل( هناية 9)
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إىل  (2)وإال ]انقلب[ ،بطل إن اشرتى ابلعني (1)فإن مل ]يرد ه[ ،وإال رد ه ،احلظُّ يف اإلبقاء أبقاهو 
ولو اشرتى لنفسه  ،خالفه (4)ومقتضى كالم الغزايل وإمامه (3)الويل كما يف التتمة وأقر ه السبكي

ع بعيب فاألوجه أن  املترب ع إن  مث رد  املبي (6)يف الذم ة فترب ع آخر ]ابلثمن[ (5)أو الويل  ملوليه بثمن/
وخالف  ،رد  إىل املتربع (7)]وإال[ ،كان أاًب واملتربع عنه صغريًا أو حنوه رد الثمن إىل املترب ع عنه

خبالف  ،ب[ له/247فدفعه عنه متليٌك ] ،األب غريه يف ذلك؛ أبنه يتملك ملوليه من نفسه
ال  ،ه؛ ألن  القصد اإلسقاط عنهوإن قد ر دخوله يف ملك املدفوع عن ،غريه فيما دفعه

مل يتطر ق إليه فسخ إال  (9)وإذا انعقد ]البيع[ ،وامللك إمنا قدر لضرورة اإلبقاء (8)]التمليك[
]واحللف  ،وتلف املبيع قبل قبضه ،واإلقالة ،بسبعة أسباب: اخليار أبنواعه الثالثة السابقة

                                 
 ( يف )ب، ج( "يرد". 1)
 ( يف )أ( "انفلت". 2)
 (. 12/123( انظر: تكملة اجملموع للسبكي )3)
يس: أنه ليس له الرد إذا كان يساوي أضعاف الثمن، وال يطالب ابألرش؛ ( قاهلا الغزايل" يف كتاب التفل4)

 فإن الرد يف حقه ممكن، وإمنا وقع االمتناع مع اإلمكان للمصلحة. 
 فيما إذا كان يطلب أبكثر من مثن املثل عند -أيًضا  -وحكى اإلمام منع الرد 

(، الوسيط للغزايل 603-16/602) للمصلحة ونقلها عنهم ابن الرفعه انظر: هناية املطلب للجويين
 (. 223-9/222(، كفاية النبيه البن الرفعة )4/11)

 أ[ من نسخة )ج(. /205] ل( هناية 5)
 ( يف )ج( "ابلرد لثمن". 6)
 ( يف )أ، ب( "وإىل". 7)
 ( يف )ج( "متليك". 8)
 ( ساقطة من )أ(، ويف )ب( "املبيع". 9)
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 ،وتلق ي الركبان ،إبفالس املشرتي، وال يرد عليه الفسخ (2)ذكره يف الروضة (1)والتحالف[
 .(4)وغري ذلك للعلم به من أبوابه ،مال املشرتي إىل مسافة القصر (3)و]غيبة[
 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 ( يف )ب( "واخللف والتخالف". 1)
 (.3/500ر:. روضة الطالبني للنووي )( انظ2)
 ( يف )أ( "عينة". 3)
 (. 2/456(، مغين احملتاج للشربيين )2/78( انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )4)
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 )فصل(

 (1)يف حكم املبيع قبل قبضه وبعده

ما يضبطه شرًعا  (2)واملرجع فيه للعرف؛ ]لعدم[ ،وذلك يستدعي تقدمي بيان القبض 
 . (3)رقةواحلرز يف الس ،كاإلحياء  ،ولغة

مبعىن: إقباضه، ولو عرب  به لكان أوىل، وذلك كأرض وبناء وغريمها مما ال  )قبض عقار(
عادة كسفينة كبرية على الرب، ومثرة مبيعة على الشجرة قبل أوان اجلذاذ كما قاله  (4)ينقل

كما قاله   ،وهو األوجه ،، وقضيته: أن  دخول وقت قطعها يلحقها ابملنقوالت(5)الشيخان
: ال فرق (8)(7)، وإن اقتضى كالم الرافعي يف حمل   آخر خالفه، وقول اجلالل البلقيين(6)نوياإلس

                                 
 بعدأن انتهى من الكالم يف لزوم البيع وجوازه، والكالم اآلن يف حكم البيع قبل قبض املبيع وبعد قبضه.  (1)
 ( يف )ب( "بعدم". 2)
( 8/442(، فتح العزيز الرافعي)3/152(، الوسيط الغزايل)5/226انظر: احلاوي الكبري املاوردي ) (3)

 (. 2/85أسىن املطالب زكراي األنصاري )
فاملبيع ال خيلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون منقوال، أو غري منقول انظر: احلاوي الكبريملاوردي  (4)

 (. 3/152(، الوسيط الغزايل)5/226)
 (. 3/517(، روضة الطالبني للنووي )8/443( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 (. 2/467( النقل عنه انظر: مغين احملتاج للشربيين )6)
املصري، أبو الفضل  ( هو: عبد الرمحن بن عمر بن رسالن الكناين، العسقالين األصل، مث البلقيين7)

جالل الدين: من علماء احلديث مبصر. ولد يف شهر رمضان سنة ثالث وستني وسبعمائة انتهت إليه 
رايسة الفتوى بعد وفاة أبيه. وويل القضاء ابلداير املصرية مرارا، إىل أن مات وهو متول. له كتب يف 

ظ( تويف يف شوال سنة أربع وعشرين ومثامنائة بعلة القولنج مث )التفسري( و )الفقه( و )جمالس الوع
الصرع ويقال إنه سم ودفن بقرب أبيه يف مدرسته اليت أنشأها رمحهما هللا تعاىل انظر: طبقات الشافعية 

 (. 3/320(، األعالم للزركلي)89-4/87البن قاضي شهبة )
 (. 3/3( النقل عنه انظر: الغرر البهيه لزكراي األنصاري )8)
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بني املبيعة قبل أوان اجلذاذ وبعده خالفًا ملا وقع يف الروضة كأن ه أخذه من كالمهم يف ابب 
فمؤنة  األصول والثمار، وهو مردود أبن  كالمهم مَث  مقي ٌد مبا هنا، وحيث اكتفي فيها ابلتخلية

 (1)القطع على املشرتي وإال فعلى البائع، كذا قيل لكن ما أييت عن املتويل وغريه يف ]الفرع[
بلفظ يدل  ،أو وكيله ،من البائع أو وكيله ]بينه وبني املشرتي )بتخلية(الذي سأذكره ينافيه. 

 )و(، (4)مفتاح مع تسليم مفتاح حنو الدار مما له (3()2)عليها على املعتمد من البائع أو وكيله[
له حيث مل يكن غائًبا كما يعلم مما أييت من متاع غري املشرتي كما أييت، وإال مل  )إخالء(مع 

وهذا من زايدته، وأفهم   ،(6)أ[املشرتي مل يتمكن من االنتفاع ]به[/1] (5)حيصل القبض؛ لكون
فه فيه؛ ألن ه قد كالمه أنه ال يشرتط حضور أحد العاقدين املبيع وال دخول املشرتي وال تصر 

يشق وأنه يكفي التقريع بال إعجال فوق العادة، وأن  األمتعة إذا مجعت ببيت منها كان ما 
ب م[  70إخالء ] )ال(سواه مقبوًضا، فإن نقلها إىل مكان آخر منها صار قابًضا للجملة. 

 فيها للبائع أو غريه فال يشرتط، بل يكفي جمرد التخلية. )من زرع(أرض مبيعة 

 ،فال حاجة إىل التخلية قبله ،رقت الدار املشحونة ابألمتعة أبن  تفريغها ُمتأت   حااًل وفا
خبالف األرض املزروعة؛ وقضي ته أن  الزرع لو دخل وقت حصاده كانت كالدار املشحونة 
ابألمتعة، وميكن الفرق أبن  تفريغ الدار أسهل غالًبا من تفريغ األرض، فسومح هنا مبا مل يسامح 

  .(7)به مَث  

                                 
 ( يف )ب( "الفروع". 1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 (. 5/74( انظر املصادر السابقه، والبيان للعمراين )3)
 (. 1/208(، فتح الوهاب لزكراي األنصاري )3/517(، روضة الطالبني للنووي )8/442انظر: فتح العزيز للرافعي )( 4)
 أ[./1يم جديد للوحات. ]( من هذا اللوح يبدأ اجلزء الرابع للمخطوط، ويبدأ ترق5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 (. 2/125(، هناية احملتاج للرملي )2/86( انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )7)



 
208 

فال ُيشرتط أيًضا، وما مشله كالمه من  ،أي غري البائع )مال غرٍي(ال إخالء عقار من  )و(
ومن متاع األجنيب  ،وغريه (1)أنه ال يشرتط تفريغها من متاع املشرتي هو ما استظهره األذرعي

كن ل ،(2)وغاصب هو ما تبع فيه ابن امللقن ،وموصى له ابملنفعة ،ومستعري ،من حنو مستأجر
ب[ وهو األوجه، وإن كانت /2هي كأمتعة البائع] (4)وغريه وقالوا: ]بل[ ،(3)غلطه فيه األذرعي

وبعض  ،: احلقري من األمتعة؛ كاحلصري(5)عبارة الشيخني تومئ إىل األول، واستثىن السبكي
 فال يقدح يف التخلية. ،املاعون

ركه بعد ذلك بدار البائع وإن ت ،ابليد )بتناوله( ،يؤخذ ابليد كالثوب )خفيف(قبض )و(
؛ ألنه العادة فيه، وهذا كقوله ال من زرع من زايدته، وال (6)أو كان يف موضع خيتص  به ومل أيذن

                                 
 (. 2/86( النقل عنه انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )1)
، سراج الدين، أبو حفص ابن النحوي، املعروف اببن ( هو: عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي2)

امللقن: من أكابر العلماء ابحلديث والفقه واتريخ الرجال. قال احلافظ شهاب الدين ابن حجر أمتع 
هللا ببقائه وخترج يف احلديث بزين الدين الرحيب وعالء الدين مغلطاي ومولده ووفاته يف القاهرة. له حنو 

كتاين( و"التوضيح لشرح   2018خ " يف الرابط ) -المثائة مصنف، منها غريب كتاب هللا العزيز ث
اجلامع الصحيح" شرح البخاري، كبري، و" خالصة البدر املنري" يف ختريج أحاديث شرح الوجيز 

انظر: تويف يف ربيع األول سنة أربع ومثامنائة. و  للرافعي، و"خالصة الفتاوي يف تسهيل أسرار احلاوي
 (. 5/57وما بعدها(، االعالم للزركلي ) 4/43طبقات الشافعية البن قاضي شهبه )

حتقيق  1208( واالسعاد ص2/467( النقل عن ابن امللقن واألذرعي انظر: مغين احملتاج للشربيين )3)
 عبد هللا حممد العقيل. 

 ( ساقطة من )أ(. 4)
 . (3/169( النقل عن السبكي. انظر: حاشية اجلمل)5)
، التهذيب 88( وهو قول الشريازي والبغوي والنووي ونقله أيضا عن احملاملي انظر: التنبية لشريازي ص6)

 (. 3/523(، روضة الطالبني اللنووي )3/407للبغوي )
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وهذا غري شرط  ،كما أييت  ،إىل غريه (1)يغين عنه ما بعده ألن  حقيقة النقل التحويل من حمل/
له من  )بنقل(ة يف البحر أو كبري  ،غري خفيف؛ كسفينة صغرية )منقول(قبض )و(يف اخلفيف 

من  عن بيع الطعام بعد شرائه حىت ينقل ♀؛ ملا صح  ِمن هنيه (2)مكانه إىل غريه

 ،أو بقودها من حملها ،وبسوق الدابة ،، وقيس ابلطعام غريه فيما مر  العبد ابالنتقال(3)مكانه
ووطء من  -خالفه  وإن صو ب األذرعي - ،وتسليم حنو املقود ،وركوب ،وال يكفي استعمال

يف الغصب أنه لو ركبها أو جلس على الفراش ضمن، مث إن   (4)غري انتقال، نعم ذكر الرافعي
وإن مل ينقله وإال فال، وظاهر ما يف الروضة عن  ،كان ذلك إبذن البائع جاز له التصرف أيًضا

 (7)وإن أذن له البائع، وِمن مَث  أسقط منها ما ]ذكر[ ،بذلك(6)بض[أنه ال حيصل ]الق (5)البيان

                                 

 ب[من نسخة )ج(. /205] ل( هناية 1)
لبغوي (، والتهذيب ل3/152( الوسيط للغزايل )3/33( وهو املذ هب انظراملهذب للشريازي )2)

 (. 5/74(، البيان للعمراين )3/408)
، قال: كنا نشرتي الطعام من الركبان جزافا فنهاان رسول هللا صلى ¶( يشري إىل حديث ابن عمر 3)

 هللا عليه و سلم أن نبيعه حىت ننقله من مكانه. 
يبيعه حىت  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب من رأى إذا اشرتى طعاما جزافا أن ال      

(، ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب 2137( رقم )3/69يؤويه إىل رحله واألدب يف ذلك )
 (، واللفظ ملسلم. 1527( رقم )3/1160بطالن بيع املبيع قبل القبض )

 دار الكتب العلمية، بريوت. ط، (11/250( فتح العزيز للرافعي )4)
"قلت: وال يكفي استعماله الدابة وركوهبا بال نقل، وكذا ه: ( قال النووي يف زايداته يف الروضة مانص5)

( 3/517انظر: روضة الطالبني للنووي ) .وهللا أعلم" ،وطء اجلارية على الصحيح. ذكره يف البيان
 (. 5/74البيان للعمراين )

 ( ساقطة من )ب، ج(. 6)
 ( يف )ب( "ذكره". 7)
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 أ[ عن الرافعي./3]

مث استوىل عليها املشرتي  (3)أن  الداب ة لو حتو لت ]بنفسها[ (2)]بنقل[ (1)ويؤخذ ]من قوله[
ه بناء على اعتماد ،املذكور (5)، وحمل ه أخًذا من كالم الرافعي(4)مل يكف وهو ما رج حه اإلسنوي

إذا استوىل عليها بغري إذن البائع، وسيأيت أن  إتالف املشرتي للمبيع قبض له، وال حتتاج 
القسمة لقبض وإن جعلت بيًعا؛ إذ ال ضمان فيها حىت يسقط ابلقبض، وسيعلم مما 

كان   ،به يف الرهن أنه لو كان غري املنقول أو املنقول الذي بيد املشرتي غائًبا أمانة (6)]يصرح[
أي عادة كما هو ظاهر فيه  (8)/(7)كفى فيه التخلية مع مضي  زمان ]ميكن[  ،انً أو مضمو 

أم ا احلاضر بيد املشرتي وال أمتعة  ،والنقل يف املنقول ،والتخلية يف غري املنقول ،الوصول للمبيع
وال يفتقر فيه ويف الغائب إىل إذن  ،أو النقل ،فيه لغريه فقبضه مبضي زمن ميكن فيه التخلية

وغري يد املشرتي والبائع كيد املشرتي فيما  ،ع إال إذا كان له حق  احلبس وفاقًا للشيخنيالبائ
صر ح به الرافعي يف ابب الرهن نب ه عليه اإلسنوي، ]وأم ا الغائب بيد غري املشرتي  (9)ذكر] مما[

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 ( يف )أ( ينقل. 2)
 ة من )ب(. ( ساقط3)
 (. 5/224( انظر: املهمات لألسنوي)4)
 (. 11/250( من أنه لو ركبها أو جلس على الفراش ضمن فتح العزيز للرافعي )5)
 ( يف )ب( "سيصرح". 6)
 ( يف )ج( "مبكان". 7)
 أ[من نسخة )ب(. /71]ل( هناية 8)
 ( يف )ب، ج( "كما". 9)
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 ابئع()ولو بتحويل يف دار به يف املنقول  (2)و]يكتفى[ (1)فال بد  فيه من التخلية أو النقل[
البائع يف التحويل للقبض  )إْن أذن(استحق  منفعتها ولو بنحو عاري ة من مكان إىل آخر، لكن 

وكان له حق   ،ب[ أو أذن يف جمرد التحويل/3وكان املشرتي استعار ما نقل إليه فإن مل أيذن ]
يدخل يف  احلبس مل يكن ذلك قبًضا جمو زًا للتصر ف فيه؛ ألن  يد البائع عليه وعلى ما فيه بل

وإن مل يضعه يف حمل   ،أبن أخذه قبض (4)، واستشكله ابن الصالح(3)ضمانه الستيالئه عليه
أي بل ال بد  من النقل من  ،أبن  أهل العرف ال يعد ون ذلك قبًضا (5)ورد ه يف اجملموع ،آخر

؛ إذ الكالم ليس يف اخلفيف الذي يتناول ابليد  ،حمل  إىل آخر : ولو (6)قال القاضي ،كما مر 
من مفهوم  (7)فيستثىن ]هذه[ ،سواء أكانت له أم مستعارة من البائع ،جعله يف أمتعته كفى

 ،وملك املشرتي ،وشارع ،كمسجد  ،إطالق اإلذن، ولو نقله إىل مكان ال خيتص  ابلبائع

                                 
 ( ساقطة من )أ، ج(. 1)
 ( يف )أ( "ويكفي". 2)
(، 3/408(، التهذيب للبغوي )3/152(، الوسيط للغزايل )5/180( انظرهناية املطلب للجويين )3)

 (. 469-2/468مغين احملتاج للشربيين )
عثمان بن عبد الرمحن بن موسى الكردي، ولد سنة سبع وسبعني ومخسمائة. له مصنفات منها: هو : (4)

 انظر: سري أعالم النبالء سنة ثالث وأربعني وستمائة. )أدب املفيت واملستفيت(، )وعلوم احلديث(. تويف:
 (.2/113الشافعية البن قاضي شهبة ) (، طبقات 8/326) (، طبقات الشافعية الكربى23/140)

قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه هللا قول األصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إىل زاوية ال ( 5)
وما فيها يف يد البائع فيه إشكال النه إذا أخذه وأثبتنا له لنقله فمجرد هذا قبض  حيصل القبض ألن الدار

وال يتوقف كونه قبضا على وضعه فوضعه بعد احتواء يده عليه يف دار البائع ال خيرج ما سبق عن أن 
  (.282-9/281يكون قبضا بل كأنه قبضه مث أعاده إىل يد البائع. انظر اجملموع للنووي )

 (. 2/469قل عن القاضي حسني انظر: مغين احملتاج للشربيين )( الن6)
 ( يف )ب( "هذا". 7)
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، وقضي ة التعليل السابق (2)قبض وإن مل أيذن له إال أن يكون له حق  احلبس (1)ومغصوب فهو
ولو بغري  ،البائع عليه وعلى ما فيه أنه لو نقله إىل مشرتك بني البائع وغريه حصل القبض أبن  يد

  .(3)إذن، قال اإلسنوي وفيه نظر انتهى

والذي يت جه أن ه ال يكون قبًضا بغري إذن، وال نسل م أن قضي ة التعليل ذلك؛ ألن  يد  
ه حكم الكل ، وأفهم كالم لالبائع على بعضه وما فيه، والبعض هنا غري متمي ز، فكان 

أ[ مع حمل ه أو اشرتى حمل ه /4وإن اشرتاه ] ،وغريه أن ه ال بد  من النقل يف املنقول(4)املصن ف
وهو مت جه خالفًا  ،واقتضاء يف الثاين ،تصرحًيا يف األو ل (5)بعده، وهو ما يف الروضة وأصلها

رد  أبن ه يف حمل  املنع بل مها إم ا مستواين جلمع  مت قد مني، والفرق أبن  احلدوث أقوى من املعي  يُ 
أو املعي  أقوى الندراجها يف عقد واحد وإمنا يكون كل   من التخلية والتناول والنقل قبًضا 
مبجر ده فيما بيع من غري اعتبار تقدير فيه، وأم ا ما بيع تقديرًا كأرض  وثوب ذرًعا ولنب  عدًّا 

ذراع  أو لبنة أو صاع أو رطل بدرهم فال يكفي  (7)ذا ]كل [كبعتك ه  ،كياًل أو وزانً   (6)وحنطة /
(يف األول  )من ذرٍع(املبيع به  )مبا قدر(مع التقدير  )إال(يف قبضه النقل  يف الثاين  )وعدٍر

، وال يكفي التقدير بغري ما (9)يف أصله (8)يف الثالث، والواو يف كالمه مبعىن أو اليت/ )وَكيٍل(

                                 
 مقبوض". ( يف )ج( زايدة "1)
 (. 4/97(، هناية احملتاج للرملي )87-2/86( انظرأسىن املطالب زكراي األنصاري )2)
 (. 3/4( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
 (. 2/87قرئ )( انظر: إخالص الناوي إلبن امل4)
 (. 3/517(، روضة الطالبني للنووي )8/444( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 أ[ من نسخة )ج(. /206] ل( هناية 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 نسخة )ب(.  ب[ من/71]ل( هناية 8)
 .278( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص9)



 
213 

منها إذا كان هو  )عن غريه(من هذه األربعة  )بواحٍد(يكتفى  )ال(ذ قدر به يف العقد، وحينئ
ومثله ابألوىل ما لو  ،أو عكسه ،املقد ر به يف العقد، فلو قبض ابلوزن ما قد ر يف العقد ابلكيل

ومل يفد صح ة  ،(2)]القبض[ (1)]فسد[ ،قبضه جزافًا، وإن أخربه املالك بقدره فصد قه
لوجود اليد احلسية، ودليل ذلك خرب مسلم: )من ابتاع  ه()ضمن بلكن )و(  (3)التصر ف

ب[ حيصل القبض فيه إال ابلكيل، وليس /4دل  على أن ه ال] (5)فال يبعه حىت يكتاله( (4)[]شيئا
 .(7)يف بيع اجلزاف إمجاًعا، فتعني  فيما قد ر بكيل وقيس به البقي ة (6)]مبعترب[

أم  ،سواء أرآه عند العقد ،ط يف صح ة القبض أيًضا كون املقبوض مرئًيا للقابضويشرت 
 .(8)على املعتمد ،أبن اشرتاه له وكيله ،أم مل يره أصاًل  ،قبله

ه،   )لثان(املشرتي التقدير  (9)( [جدد])وولو تنازعا يف حنو كي ال نصب احلاكم أميًنا يتوال 
هنى عن بيع الطعام  - ♀ -ا وابعه كذلك، ألنه أي ملشرت  منه اثن  إذا اشرتاه مقد رً 

                                 
 ( مكررة يف )ج(. 1)
 ( يف )ب( العقد. 2)
(، مغين احملتاج للشربيين 3/407(، التهذيب للبغوي )184-5/183اية املطلب للجويين )( انظر: هن3)

(2/469-470 .) 
 ( يف )ب، ج( "طعاما". 4)
  (.1525( رقم )3/1159أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب بطالن بيع املبيع قبل القبض )( 5)
 ( يف )ب( "معترب". 6)
 (. 1/209(، فتح الوهاب زكراي األنصاري )450-8/449ي )( انظر: فتح العزيز للرافع7)
(، مغين احملتاج 1/208( نص عليه يف األم واعتمده الزركشي وغريه انظرفتح الوهاب زكراي األنصاري )8)

 (. 4/96(، هناية احملتاج للرملي )2/469للشربيين )
 ( يف )ب، ج( "حدد". 9)
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لكن له  (1)صاع البائع وصاع املشرتي، رواه ابن ماجه بسند ضعيف حىت جيري فيه الصاعان
مث  ،رة آخرواكتاهلا حبض ،اشرتى صربة كل  صاع بدرهم( 3)يقو ي بعضها بعًضا، ]فمن[ (2)طرقٌ 

ابعه إايها مكايلة مل يكف الكيل األول لصح ة قبض الثاين، بل ال يصح  قبضه إال إن جدد له 
مث ابعه وهو ابق  يف املكيال اكتفاء  ،أبنخ اكتال لنفسه صاًعا مثاًل  )أو ابع يف مكياله(الكيل، 

ولو زاد أو نقص حني   ،والعد   ،والذرع ،إذ هي كابتدائه، ومثلها استدامة امليزان ،ابالستدامة فيه
 . (5)(4)]فيستدرك[ ،وإال فالكيل األول غلط ،كاله اثنًيا، فإن كان بقدر يقع بني الكيلني مل يؤث ر

 (6)أ[، ونكتة التصريح به دفٌع ]توهم[/5وُعلم من قوله: وجدد إخل املعلوم مما قبله]
أو أان أقبضه  ،قبضه لنفسكفا ،االكتفاء بتقديره األول أنه لو قال لغرميه: يل على زيد  طعام

اد القابض واملقبض ،لك وبرئ  ،وضمنه القابض ،وللنهي السابق ،ففعل فسد القبض له؛ الحت 
زيٌد إلذن دائنه يف القبض منه أو قبضه بنفسه منه، فإن قال: اقبضه يل ولنفسك صح  القبض 

                                 
( رقم  2/750، ابب النهي عن بيع الطعام ما مل يقبض )( أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب التجارات1)

(. 5/316(، والبيهقي يف السنن الكربى )2819( رقم )3/390(، والدار قطين يف سننه )2228)
ويف سند احلديث حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال عنه احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب 

لباين احلديث يف صحيح سنن ابن ماجه (: صدوق سيئ احلفظ جداًّ. وحسن األ871)ص
(2/230 .) 

 ( يف )ج( زايدة "يؤدي". 2)
 ( يف )ب( "فلو". 3)
 ( يف )ب( "فمستدرك"، ويف )ج( "فيتدارك". 4)
(، الوسيط للغزايل 5/184( وهو أصح الوجهني عند األكثرين. انظر: هناية املطلب للجويين ) 5)

 (.2/471(، مغين احملتاج للشربيين )453-8/452(، فتح العزيز للرافعي )3/154)
 ( يف )ج( "لوهم". 6)
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اد إال إن اكتاله لنفسه وقبضه مث كاله لغرميه وأقبضه فإن  الث ،األول فقط اين يصح  أيًضا لعدم احت 
القابض واملـُقبض وجلراين الصاعني، وكذا لو استدامه يف مكياله حىت يسلمه لغرميه فيه، ولو 

مل يصح  القبض الثاين، أو  ،مث لنفسك ،واقبضه يل ،قال: اشرت يل هبذا مثل ما تستحقه عليَّ 
 ،لنفسك فسدت الوكالة وبرئ الدافع، أو اشرت ،وضمنه الستيالئه عليه ،(1)لنفسك ]فسد[

 (2)والدراهم أمانة، ولو قال لغرميه: اكتل حق ك من صربيت مل يصح ، أو: وكِ ل من يقبض يل/
 .(3)منك، أو لغريه: وكل  من يشرتي يل منك صح  

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
 أ[ من نسخة )ب(./72]ل( هناية 2)
 (.2/471(، مغين احملتاج للشربيين )2/88( انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )3)
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 فرٌع: 

مشرتاًي، وكذا مؤنة إحضار مؤنة حنو الكيل املفتقر إليه القبض على من أوىف ابئًعا كان أو 
ب[ /5املبيع والثمن الغائبني إىل حمل  العقد أي تلك احملل ة، وأم ا مؤنة نقلهما املفتقر إليه القبض]

 (2)قال ابن الرفعة (1)وصر ح به املتويل   ،  كما دل  عليه كالم الشافعي   ،فعلى املستويف

مل يفتقر ذلك إىل حنو كيل  وأجرة نقل مبا إذا  ،وهذا ينفرد عن حنو الكيل الذي حيصل به القبض
املبيع والثمن من موضع التسليم إىل دار أخذه على اآلخذ ال املعطي، ومؤنة نقد املعني على 

، وفارق وزن الثمن نقده أبن  (3)املستويف وما يف الذم ة على املويف كما اعتمده األذرعي والزركشي
أخطأ النقاد وتعذ ر الرجوع على  (4)و[وزنه يتوق ف عليه صح ة القبض خبالف نقده، ]ول

تقييده مبا إذا كان مترب ًعا،  (6)أن ه ال ضمان عليه، وحبث الزركشي (5)املشرتي أطلق يف الكايف
قال: وإال ضمن وال أجرة له كما لو استأجره للنسخ فغلط فإنه ال أجرة له، ويغرم أرش الورق، 

                                 
 (. 2/88( النقل عنه. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
 حتقيق خالد خلف العتييب. 282العايل ص ( انظر: املطلب2)
 (. 2/88( النقل عنهم. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 ( يف )أ( "وكذا". 4)
أبو حممد العباسي مظهر الدين  ( صاحب الكايف: هو حممود بن حممد بن العباس بن أرسالن5)

وارزمي، ُوِلَد خبوارزم، كان إماما يف الفقه َفِقيه تِلخَك الخِباَلد ومفيدهم تفقه على الخبَـَغِوي  َومسع الخكثري اخل
ه  َعاين  َكاَن َفِقيها فَاضال َعارِفًا ابملتفق واملختلف حسن الظَّاِهر َوالخَباِطن َجامعا َبني الخِفقخ قَاَل ابخن السَّمخ

(، طبقات 7/289انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) .هـ 568والتصوف، تويف سنة 
 (. 20-2/19الشافعية ألبن قاضي شهبة )

(، مغين احملتاج 2/88( انظرالنقل عن الزركشي وصاحب الكايف. أسىن املطالب زكراي األنصاري )6)
 (. 4/101(، هناية احملتاج للرملي )2/470للشربيين )
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 (1)باًل لنقده فكان عليه االحتياط، ومنازعة/وقد يوج ه الضمان أبن ه غر  اآلخذ مع أخذه مقا
وال يتعيب من  ،فيه أبن  الفرق بينه وبني الناسخ واضح؛ ألن  الناسخ عيب الورق (2)اإلسعاد

النقاد جُياب عنها أبن  هذا التغرير منزَّل منزلة العيب جبامع ما يف كل  من التفويت، ]مث ما أطلقه 
حبيث ال يفهم معه الكالم كما أييت يف  ،خارًجا عن العرف يف الناسخ مقي د مبا إذا غلط غلطًا

 )بني يديه(الصادر من البائع  )بوضعه(قبض املنقول حيصل أيًضا )و( . (3)اإلجارة أو تعد ى[
مع علمه به، وإن هناه أو قال ال أريده أو   (4)أ[ يده إليه ]لنالته[/6أي املشرتي حبيث لو مد ]

على  (6)؛ ألنه تسليٌم ]واجب[(5)ما يظهر خالفًا ملا يف اإلسعادكان مبكان خيتص  به البائع في
حيث ال حيصل  ،فارق اإليداع (7)البائع فاكتفي فيه بذلك كما يكتفى فيه من الغاصب و]به[

: ولو (8)مبثله، وألن  وضعه له فيما خيتص  به كإذنه يف حتويله للقبض، قال يف الروضة كأصلها
مستحق ه ففي حصول التسليم خالٌف مرتٌَّب على املبيع، وأوىل وضع املدين الدَّين بني يدي 

بعدم احلصول؛ لعدم تعني  الدَّين، وأخذ اإلسنوي من كالمه يف الشفعة ترجيح احلصول، لكن 
، وقد يؤخذ من علة الشيخني أن  املبيع لو كان يف الذم ة مل يكتف (9)جزم صاحب األنوارخبالفه

طالقهم خالفه، وعليه فالذي يت جه االكتفاء بذلك يف الدَّين بذلك، وقضي ة عل تهم األوىل وإ
                                 

  ب[ من نسخة )ج(./206] ل( هناية 1)
 . حتقيق عبدهللا حممد العقيل1216( انظر اإلسعادص2)
 ( ساقطة من )أ، ب(. 3)
 ( يف )ب،ج( "لناله". 4)
 حتقيق عبدهللا حممد العقيل12013( انظراإلسعادص 5)
 ( يف )ب( "أوجب". 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 (.3/519(، روضة الطالبني للنووي )447-8/446( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
 ( 1/461( انظر: األنوار لألردبيلي)9)
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غري  (3)وتبعه شيخنا (2)، مث رأيت املصنف جزم به يف روضه(1)]أيًضا قياًسا على املبيع يف الذمة[
مبني أن  ذلك من زايدته وتصر فه احلسن. مث حصول القبض ابلوضع هو ابلنسبة جلواز تصر ف 

املبيع أي خرج مستحًقا فال  )لضمان إن استحقر(ابلنسبة  )ال(ه املشرتي فيه ونقل ضمانه إلي
وهو ال يتحق ق بدون  ،ب[ االستحقاق ضمان عدوان/6؛ ألن  ضمان](4)يضمنه املشرتي/

: ولو كان بني (7)وإال ضمنه، قال اإلمام ،بني يديه بغري أمره (6)، هذا إن ]وضعه[(5)حقيقة اليد
البائع إىل أقل  من نصفها مل يكن قبًضا، أو إىل نصفها  املتعاقدين مسافة التخاطب فأتى به

واملشرتي تلقاء  ،فوجهان، أو إىل أكثر من نصفها كان قبًضا، ولو وضعه على ميينه أو يساره
 وجهه مل يكن قبًضا انتهى.

واألوجه من وجهيه أنه ال يكون قبًضا، ويُعلم من ذلك أن  هذا مستثىن مما مر  من اشرتاط 
وفائدته مع  ،احلاكم عليه (8)ث تناله يده، ولو امتنع املشرتي من القبض ]أجربه[أن يكون حبي

وجعل البائع املبيع يف  ،أن  الوضع بني يديه كاف  خروج البائع عن عهدة استقرار ضمان اليد
خبالف املسلم إليه؛ ألنه  (10)وال يضمن ]الظرف[ ،املشرتي أبمره ليس إبقباض له (9)]ظرف[

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 ( 1/564( انظر: روض الطالبني البن املقرئ )2)
 (. 3/5( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
 ب[ من نسخة )ب( /72]ل( هناية 4)
 (. 3/5(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )278-9/277( انظر اجملموع للنووي )5)
 )ج( "وصفه".  ( يف6)
 ( 5/179( انظر هناية املطلب جلويين )7)
 ( مكررة يف )ج(. 8)
 ( يف )ج( "طرف". 9)
 ( يف )ج( "الطرف". 10)
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نفسه ومثله البائع إذا كان املبيع يف ذم ته كما هو ظاهر ولو استعار من البائع  استعمله يف ملك
  .(1)ظرفًا ليجعل البائع املبيع فيه مل يصر املشرتي قابًضا أيًضا ويصري املشرتي ضامًنا للظرف

 )حيث ال حبس( ،املشرتي من غري إذن )به(أي ينفرد  )يستبدر(قبض املبيع )و(
وإال مل يستبد  إذ ال ينفذ تصر فه  ،أو كان مؤجاًل  ،أبن قبض مجيع الثمن [أ/7]يستحق ه البائع

فيه، نعم إن تلف ضمنه ابلثمن دون القيمة قاله اإلمام، ولو خرج مستحًقا طولب به لدخوله 
أو أيذن  ،يف ضمانه، ومىت كان ابقًيا وجب عليه الرد  حىت يويف الثمن أو بعضه الباقي وإن قل  

تعد دت الصفقة بتعد د العاقد أو تفصيل الثمن استبد  حبصة ما سلمه، فلو  له البائع، نعم إن
خبالف ما  ،بقبض حص ته من املبيع (2)ابع من اثنني ابلسوي ة فسلم أحدمها نصف الثمن استبد  

لو ابع بوكالة اثنني، فإنه إذا أخذ نصيب أحدمها من الثمن مل يكن عليه تسليم النصف كما 
: عليه تسليم (5)وغريه، ورد وا قول البغوي (4)واعتمده السبكي ،(3)اقتضاه كالم الشيخني

النصف أبن  الذي خيرج من كالم الشيخني خالفه، وأبن  األصح  أن  االعتبار ابلعاقد كما لو 
ووىف  نصف الثمن عن أحدمها فإن  للبائع احلبس حىت يستويف الكل  كما  ،اشرتى بوكالة اثنني

ى أن  االعتبار ابلعاقد، فإن قلَت: الفرق أن ه ال ضرر على املسلم يف بناء عل (6)قاله الشيخان

                                 
(، أسىن املطالب لزكراي 3/519(، روضة الطالبني للنووي )448-8/447( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)

 ( 2/87األنصاري )
 ( يف )ب( زايدة "أحدمها". 2)
 ( 527-3/526(، روضة الطالبني للنووي )493-8/488فتح العزيز للرافعي ) ( انظر3)
 حتقيق ابتسام الغامدي189( انظر: االبتهاج للسبكي ص4)
 (. 513-3/512( انظرالتهذيب للبغوي )5)
 (. 3/526(، روضة الطالبني للنووي )487-8/486( انظر فتح العزيز للرافعي )6)
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ب[ النصف الثاين رمبا أفلس فيحتاج البائع إىل /7؛ ألن  املبتاع له](1)األوىل خبالفه يف الثانية،/
اذه نظري ما  ،الفسخ فيشق ص املبيع عليه، قلُت: ال نظر لذلك ا النظر لتعد د العاقد أو اخت  وإمن 

تعد د الصفقة بتعد ده، وإن ترت ب على ذلك ضرر بلحوق التشقيص يف فسخ بعض املبيع  مر  يف
 فقط.

مشرتًكا بينهما مل ينفرد أحدمها أبخذ نصيبه من الثمن، وهذا مما يضعف   (2)ولو ابعا/
 ،كالم التهذيب كما أشار إليه الرافعي، فإنه جعل كالمه مبنًيا على الضعيف القائل ابالنفراد

فالوكيل أوىل  ،، فإن أحد الشريكني إذا مل يكن له االنفراد بقبض حصته من الثمنوهو ظاهر
فكيف يصح  مع هذا أنه لو أخذ نصيب أحدمها من الثمن  ،أبن ال يقبض ألحدمها حص ته

ا  (4)]و[ (3)لزمه تسليم النصف، ومبا تقرر يُعلم رد  اعتماد شيخنا لكالم التهذيب اد عائه أهن 
الشيخني وأنه ال يلزم من بنائهما هلا على ذلك ضعفها، وسيأيت أن  للبائع مستثناة من كالم 

، ومنه تُفهم مسألة استبداد املشرتي ابلقبض، فذكرها هنا تصريٌح مبا  احلبس ألخذ الثمن احلال 
 . (6)لو مل يصر ح به (5)ُفهم مث ة لكن ]حسنه مزيد اخلفاء[

ي القبض من التسليم والتسل م مع النقل وحنو أ )طرفيه(أاًب كان أو جدًّا  )وتوّلر الوالد(
أ[ حملجورة أو عكسه أو من حمجورة حملجورة؛ لقو ة واليته وكمال /8الكيل سواء أابع من نفسه]

أي كما يتوىل  طريف البيع ومها اإلجياب والقبول، وقد مر  ذلك يف كالمه  )كبيع ونكاح(شفقته 
                                 

 ج( أ[ من نسخة )/207] ل( هناية 1)
 أ[ من نسخة )ب( /73]ل( هناية 2)
 (. 3/9( انظر الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( هنا الكالم غري واضح يف )ب(. 5)
 (. 3/5( انظر الغرر البهية زكراي األنصاري )6)
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هناك يستلزم ما هنا وال عكس، إذ اشرتاط  (1) ]ما[أو ل البيع، فكالمه فيه نوع تكرار سه له أن  
إتيانه ابإلجياب والقبول املذكور مَث  يستلزم تول يه للطرفني املذكور هنا دون عكسه؛ ألنه قد ميكن 

إذ ال يُتصو ر من األب  ،تول يهما بلفظ واحد كما قيل به وكما يتول د الوالد األعلى وهو اجلد  
ابنه البكر أو اجملنونة اببن ابنه الصغري أو اجملنون، وخرج ابلوالد غريه طريف النكاح يف تزويج بنت 

النتفاء املعىن السابق فيه فال يتوىل  الطرفني وكيل العاقدين وال يوك ل أحدمها اآلخر، وال من يده  
 .(2)كيده كعبده ولو مأذونه ومستولدته خبالف أبيه وابنه ومكاتبه

 أبن يوك ل له من يقبض له منه ويكون وكياًل للمشرتي. ومر  أن  للمشرتي أن أيمر البائع

من املشرتي والبائع  )ولكل(وحكم ما لو قال لغرميه: اقبض لنفسك ما يل على غرميي، 
هبرب أو غريه؛  (3)]ملقابله[ )خوف فوت(بفتح الواو املشددة  )غري ابئع أبجل حبس معوَّضه(

ب[ /8يف ذم ته حال   فلكل   من البائع]أي: ألجل ذلك، فإذا اشرتى عيًنا بعني أو مبال 
ملا يف إلزام التسليم مع  ،واملشرتي حبس معوَّضه حىت يسلم إليه صاحبه العوض إن خاف فوته

خوف الفوت من الغرر الظاهر، فإذا سل مه لزم اآلخر التسليم إليه وكان له االستبداد ابلقبض 
اف فوت الثمن أو حل  قبل التسليم وإن خ ،حينئذ، وإن ابع مبؤج ل مل يستحق  حبس املبيع

عليه التسليم ويستبد  صاحبه ابلقبض وال يُطالب  (6)بتأخريه ]فيجب[ (5)]لزمه[ (4)خالفًا للمزين

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
(، الغرر البهية زكراي األنصاري 3/409(، التهذيب للبغوي )155-3/154( انظر: الوسيط للغزايل )2)

 ( 4/102(، هناية احملتاج للرملي )2/471(، مغين احملتاج للشربيين )3/6)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
نقله القاضي أبو الطيب عن حكاية املزين )ابملنثور( رد أبنه إمنا هو ختريج للمزين كما صرح به أبو الطيب ( 4)

من ختريج للمزين رده األئمة وجعلوا املذهب خالفه وال شك أن  نفسه. وحكاه عنه الروايين مث قال وكم
 (.2/90(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9/318اجلمهور على خالفه انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )

 ( يف )ب، ج( "لرضاه". 5)
 ( يف )ج( "وجيب". 6)
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ِمن أن ه لو صاحل  (2)ومشل كالمه ما قاله الشيخان ،وإن كان غريًبا (1)املشرتي برهن  وال كفيل/
: لو (3)يفاء العوض، وال ينافيه قول القف المن الثمن على مال  فله إدامة حبس املبيع؛ الست

 (4)استبدل عن الثمن ثواًب فليس له احلبس؛ ألن ه أبطل حق ه من احلبس بنقله إىل العني إذ ]حق [
وهذا بدله؛ ألن  األو ل حممول كما قاله أبو زرعة على ما إذا  ،احلبس الستيفاء عني الثمن

بينهما على ما فيه من النظر غري  عيًنا، ففرق الشارحاستبدل ديًنا، والثاين على ما إذا استبدل 
 ،(6)مل يكن له رد ه إىل حبسه ،(5)حمتاج إليه، ولو ترب ع من له حق  احلبس ابلتسليم ولو عاري ة

ومعو ًضا ابعتبار آخر،  ،خبالف اإليداع كما أييت، وكل من الثمن واملثمن يسم ى عوًضا ابعتبار
وتبعه  (9)أ[ ملا زعمه املصنف/9] (8)خالفًا/ ،عوًضا صحيحٌ كاًل منهما   (7)فتسمية احلاوي

 ،وكان العقد الزًما ،ومل خيف واحٌد منهما فوت معوَّضه ،الشارح، مث إذا مل يكن الثمن مؤجاًل 
فقال البائع: ال أسلم حىت أقبض الثمن، وقال املشرتي: ]ال  ،ابلتسليم (10)وتنازعا يف البداءة

                                 

 ب[ من نسخة )ب( /73]ل( هناية 1)
 ( 3/526(، روضة الطالبني للنووي )8/486) ( انظر: فتح العزيز للرافعي2)
 (. 2/474( النقل عنه انظر مغين احملتاج للشربيين )3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
(، هناية احملتاج للرملي 2/474( قال الزركشي: واملراد من العارية نقل اليد انظر: مغين احملتاج للشربيين )5)

(4/106 ) 
(، مغين 3/9(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )3/526للنووي )( على األصح انظر: روضة الطالبني 6)

 ( 106-4/105(، هناية احملتاج للرملي )2/474احملتاج الشربيين )
 279( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص7)
 ب[ من نسخة )ج(. /207] ل( هناية 8)
 ( 2/90( إخالص الناوي البن املقرئ )9)
 انبني". ( يف )ج( زايدة "وال تسرت اجل10)
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(أي واحلاُل أن  الثمن  فيجربان، والثمن()حىت أقبض املبيع  (1)أسلم[ سواء أكان  ،كاملبيع)معنير
على  (2)أم عرًضا ونقًدا، أي جيربمها احلاكم خالفًا ملا اقتضاه كالم أصله ،أم عرضني ،نقدين

 ،اآلخر وديعة (4)لو كان لكل   ]عند[ (3)مث يعطي كالًما ]له كما[ ،التسليم إليه أو إىل عدل
واملنع من  ،؛ والستواء اجلانبني إذ الثمن املعني  كاملبيع يف تعل ق احلق  ابلعنيوتنازعا يف البداءة

أبن كان يف  ،يكن الثمن معيًنا )وإال(وال تضر  البداءة أبي هما شاء  ،التصر ف فيه قبل القبض
،  ،الذم ة ومل خيف البائع فوته لم مث إذا س ،هو الذي جيرب أواًل  )فبائع(سواء العرض وغريه كما مر 

على التسليم بعد تسليم البائع حااًل إن حضر الثمن يف  )مشرٍت(البائع جمربًا أو مترب ًعا جيرب 
فقدم ما  ،اجمللس، وإال أجرب على إحضاره؛ ألن  حق  املشرتي يف العني، وحق  البائع يف الذم ة

 . (5)يتعلق ابلعني كأرش اجلناية مع غريه من الديون

ب[، /9لثمن معيـ ًنا ُأجرب املشرتي ملا مر  خالفًا ملا يومهه كالمه]ولو كان املبيع يف الذمة وا
وحمل  ذلك كما يدل  عليه كالمه يف ابب الوكالةوغريه فيمن ابع لنفسه، أم ا من ابع لغريه بوالية 

                                 
 ( ساقطة )ب، ج(. 1)
 . 279( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )أ( "عقد". 4)
( األصح عند األكثرين جيرب البائع على تسليم املبيع أوال،النه ال خياف هالك الثمن فملكه مستقر فيه 5)

بيع غري مستقر فعلى البائع التسليم ليستقرو وتصرفه فيه ابحلوالة واالعتياض انفذ وملك املشرتي يف امل
وقال الشريازي: أجرب البائع على ظاهر املذهب فإن كان الثمن حاضرا أجرب املشرتي على تسليمه 
وان مل يكن حاضرا ولكنه معه يف البلد حجر على املشرتي يف السلعة ومجيع ماله حىت حيضر الثمن 

 الثمن وهو ظاهر املذهب. انظر: التنبية للشريازي وان كان غائبا يف بلد آخر بيعت السلعة يف
 ( 2/472(، مغين احملتاج للشربيين )464-8/461،فتح العزيز للرافعي )97ص
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 .(1)أو وكالة فال جيرب بل جيوز له ذلك حىت يقبض الثمن احلال  

أو غاب عنه  ،وامتنع من التسليم ، اجمللساملشرتي التسليم أبنخ كان ماله يف )فإن أخرر(
ومنه  ،أي: عليه يف التصر ف يف شيء منه )حجر على ماله(وكان فيما دون مسافة القصر 

إىل أن يسلم الثمن؛ لئال يتصر ف فيه مبا يبطل حق   ،وإن كان وافًيا بديونه أو زائًدا عليها ،املبيع
حيث اعُترب  : وفارق حجر الفلس(4)ل السبكي، ]قا(3)، وهذا يسم ى ابحلجر الغريب(2)البائع

على املبيع ابختياره ورضي  (5)سل طه ]البائع[ فيه نقص ماله مع املبيع عن الوفاء أبن  املفلس
مصورة مبا إذا سلم وغريه، وفيه أن  مسألتنا  (7)(6)بذمته خبالفه هنا كذا قاله القاضي أبو الطيب

                                 
 (،. 2/89( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
-3/157( وهو أصح الوجهني عند األكثرين وهو املشهور عند عامة األصحاب انظر: املهذب )2)

(، أسىن املطالب 13/85(، تكملة اجملموع لسبكي )469-8/467العزيز للرافعي )(، فتح 156
 (، 2/473(، مغين احملتاج للشربيين )90-2/89زكراي األنصاري )

 : هو احلجر على املشرتي يف السلعة ومجيع ماله إىل أن حيضر الثمن، وكذلك املستأجر.( احلجر الغريب3)
 (. 2/90(، وأسىن املطالب لزكراي األنصاري )20/388انظر: اهلداية لألسنوي )

 حتقيق ابتسام الغامدي191( انظر: االبتهاج للسبكي ص4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
القاضي العالمة من آمل طربستان أحد  ( هو: طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطربي6)

أئمة املذهب وشيوخه واملشاهري الكبار، أحد محلة املذهب ورفعائه، كان إماما جليال، درَّس وأفىت 
وويل القضاء، شرح خمتصر املزين وصنف يف اخلالف واملذهب واألصول واجلدل كتبا كثرية تويف ببغداد 

(، طبقات الشافعية البن 5/12طبقات الشافعية الكربى للسبكي )سنة مخسني وأربعمائة. انظر: 
 (.1/226قاضى شهبة )

 (. 2/90( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
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إذا وىف  املبيع ابلثمن، ومقتضى كالم اإلمام والرافعي  (1)إبجبار احلاكم حىت لو سلم متربًعا
وإال مل حيجر  ،حمجورًا عليه بفلس (3). هذا كل ه إن مل يكن/(2)اإلطالق انتهى، واألول أوجه[

 ،يرجع يف عني ماله بشرطهالبائع يف هذه  (4)]لكن[ ،عليه أيًضا هذا احلجر؛ لعدم احلاجة إليه
 .(6)يُلزم بتسليم الثمن (5)فال يكون من هذا الباب، ومع احلجر ]عليه[

أ[ وال يتوقف /10ال يرجع فيه لعني املبيع] (7)يف ]أنه[ وهذا احلجر يفارق حجر الفلس
 . (8)وال على سؤال الغرمي ،كما مر    ،على ضيق املال

: ومقتضى كالم األكثرين أن  احلجر ال ينفك  مبجر د التسليم بل ال بد  من (9)قال اإلسنوي
، ووافقه عليه مجاعة، لكن جزم البلقيين كاإلمام خبالفه (10)[فك  القاضي كما يف حجر ]الفلس

فك ه على  (11)وهو الذي يت جه، ألن  ذاك يتوق ف ابتداؤه على نظر واحتياط أكثر، ]فيوق ف[

                                 
 ( يف )ج( زايدة "مل جيز الفسخ". 1)
 ( ساقطة من هذا املوضع يف)ب(، وهي مذكورة فيها كما سيأيت التنبيه عليه. 2)
 [من نسخة )ب( أ/74]ل( هناية 3)
 ( يف )أ( "حلق" ويف هامشها: "إذ حق". 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 (.3/8( الغرر البهية لزكراي األنصاري )231-5/230( انظر: املهمات لألسنوي )6)
 ( يف )أ( "اببه". 7)
سلطه البائع  ( الفرق بني حجرالغريب والفلس حيث اعترب فيه نقص ماله مع املبيع عن الوفاء أن املفلس8)

 (. 2/90على املبيع ابختياره ورضي بذمته انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
 ( 233-5/232( انظر: املهمات لألسنوي )9)
 ". ( يف )ب( "املفلس10)
 ( يف )ج( "فيتوقف". 11)
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وال يتعد ى  ،ذلك خبالف هذا، قال البلقيين: وخيالفه يف أن ه ينفق على زوجته نفقة املوسرين
 . (1)وال يباع فيه املسكن واخلادم؛ إلمكان الوفاء من غريه ،للحادث

 )فإن(وإال صار كاملفلس،  ،ويؤخذ من عل ته أن  حمل  ما ذكره إذا كان يف املال سعة
أبن مل يكن له مال غري املبيع ميكنه الوفاء منه سواء أزاد املبيع على الثمن أم  ابلثمن (2)]أعسر[

البائع العقد إن شاء  )فسخ(وحجر عليه  )غاب ماله مسافة قصر(وحجر عليه أو  ،ال
أو إحضار  ،وال يكل ف الصرب إىل يساره ،وال يتوق ف على رفع األمر للحاكم ،أو وكيله ،بنفسه

، وهذا الفسخ هو الفسخ ابلفلس بعينه كما  ماله لتضر ره بتأخري حق ه، فإن صرب فاحلجر كما مر 
لكن ال يعترب املبيع هنا  ،مَث ، وألجل ذلك اشرتط فيه حجر احلاكم كما تقر ر (3)قاله الرافعي

، (4)ب[ الوفاء ]ومر  الفرق بينهما قريًبا[/10وبُعترب مث ة حىت يُعترب نقص املال معه عن]
، واملسَلم واملسَلم إليه  (6)واملشرتي فيما مر  قبلُ  (5)واملكرتي كاختالف البائع/واختالف املكري 

ا يكون بعد اللزوم، والسلم إمنا يلزم بعد ]قبض[  ،رأس املال (7)كذلك، وُرد  أبن  اإلجبار إمن 
قاله كما   ،إال إن خرج الثمن زيوفًا ،، ومىت ترب ع ابلتسليم مل يكن له االسرتداد(8)ومفارقة اجمللس

                                 
 (. 2/473(، مغين احملتاج للشربيين )2/90لب لزكراي األنصاري )( النقل عن البلقيين انظرأسىن املطا1)
 ( يف )ب( "اعترب". 2)
 ( 172-8/471( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
ما بني معقوفتني ليس يف )ج(، ومكانه ما تقدمت اإلشارة إليه من قوله: )قال السبكي: وفارق حجر ( 4)

 قوله: )... انتهى واألول أوجه(.  ... ( إىلالفلس
 أ[ من نسخة )ج(. /208] ل( هناية 5)
 (، 3/526(، روضة الطالبني للنووي )479-8/478( انظر فتح العزيز للرافعي )6)
 ( يف )ج( "القبض". 7)
 (. 2/90( انظرأسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
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وإن أعطاه له عاري ة واملراد منها نقل اليد، وإال فكيف يصح   ،وغريه، وال اسرتداد (1)ابن الرفعة
ويعريه  ،، وصو رها غريه أبن يبيع املؤجر مث يكرتيه من املكرتي(2)من غري املالك قاله الزركشي

يداع، وتلفه بيد للمشرتي قبل القبض، ولو أودعه له كان له اسرتداده؛ ألن ه ال تسليط يف اإل
 . (3)قاله القاضي أبو الطيب ،املشرتي بعد اإليداع كتلفه بيد البائع

ألن ه املقدور عليه، لكن إن كان له شريك مل جيز  )اجلميع(بقبض  )شائع(جزء  )وقبض(
ا ال تتوق ف أمانة بيده  (5)على إذنه، والزائد/ (4)نقل املنقول إال إبذنه، خبالف التخلية فإهن 

ائد دين أخذه من مدينه؛ ألنه قبضه لنفسه، وجياب لطلب القسمة قبل القبض؛ ألان  خبالف ز 
إن جعلناها إقرارًا فظاهر، أو بيًعا فالرضى غري معترب فيه إذ الشريك جيرب عليه، وإذا مل 

 . (6)أ[ الرضى جاز أن ال يعترب القبض كالشفعة ذكره الشيخان/11يعترب]

وحمل  كونه أمانة ما إذا كان الباقي  ،رد  العتبار الرضى فيهاوقضي ته: أن ه ال جياب لقسمة ال
للبائع والقبض إبذنه، فإن كان بغري إذنه فهو مضمون كما إذا كان الباقي آلخر ومل أيذن، 

ابلتخلية فال ضمان  (7)ويضمن البائع يف هذه الصورة ابلتعد ي بتسليمه، نعم لو كان ]القبض[

                                 
(، هناية احملتاج للرملي 2/90ب لزكراي األنصاري )( وجزم به يف األنوار النقل عنه انظر: أسىن املطال1)

(4/106 ) 
 (.4/106(، هناية احملتاج للرملي )2/474( النقل عنه انظر: مغين احملتاج الشربيين )2)
 (. 2/474( النقل عنه انظر: مغين احملتاج للشربيين )3)
 ( يف )ج( زايدة "إال". 4)
 ب[ من نسخة )ب(./74]ل( هناية 5)
 (.3/524(، روضة الطالبني للنووي )8/459ح العزيز للرافعي )( انظر فت6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
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 .(1)ثه يف اإلسعادإال إذا استوىل املشرتي كما حب

علمت حقيقة القبض فاعلم أن  املبيع قبل قبضه من ضمان البائع مبعىن أن  (2)]إذا[)و(
.  (3))ينفسخ قبل قبٍض(البيع   وبعده يف زمن اخليار إذا كان امللك للبائع كما مر 

 ،ئعأو تعييب اب ،وإبتالف ابئع، وأن اخليار يثبت بتعييبه ،أي: املبيع آبفة مساوية )بتلفه(
وإبتالف أجنيب كما أييت، وإمنا انفسخ ابلتلف لتعذ ر قبضه، فيسقط الثمن عن  ،أو أجنيب

التلف  (4)وينتقل امللك يف املبيع للبائع ]قبيل[ ،املشرتي إن كان يف ذم ته وإال وجب رد ه إليه
 .(6)مؤنة جتهيز الرقيق (5)حىت ]يلزمه[

أو صيد متوح ش ال يُرجى  ،وانفالت طريوكالتلف وقوع درة يف حبر يتعذ ر إخراجها منه، 
ب[ /11كما اقتضاه كالم ]  (7)]قبل الفسخ[ ،عوده، وانقالب العصري مخرًا ما مل يعد خاًل 

، واختالط ]متقو م (10)ألن  اخلل  دون العصري[ ،، ]وإذا عاد ختري  (9)خالفًا لألذرعي (8)الشيخني

                                 
 حتقيق عبدهللا حممد العقيل.1223( انظر اإلسعاد ص1)
 ( يف )ب، ج( "إذ قد". 2)
 ( يف )ب، ج( زايدة "كذا". 3)
 ( يف )ج( "قبل". 4)
 ( يف )ب، ج( "يلزم". 5)
 (. 4/77(، هناية احملتاج للرملي )2/457(، مغين احملتاج للشربيين )3/9انظرالغرر البهية لزكراي األنصاري )( 6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
 (. 3/504(، روضة الطالبني للنووي )8/404( انظر فتح العزيز للرافعي )8)
 (.2/80( النقل عن األذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
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 ومل يتمي ز. (1)آبخر[

وإن غلب على ظن ه اعرتافه لو  ،حد البائع له فيثبت اخليارإابقه أو ج (2)أم ا غصبه ]أو[
أم ا غرق األرض أو وقوع حنو صخرة عليها ال ميكن رفعها فرج ح  (3)أراد حتليفه، ]و[

هنا أنه تعيب، وال يناقضه ما يف الشفعة ِمن أن  تغريقها تلف حىت لو حصل يف  (4)الشيخان
والتالف منها ال يصح   ،؛ ألن  الشفيع متمل كمل أيخذ الشفيع إال ابحلصة (5)بعضها ]تلف[

وال ميكن  ،متل كه، وال ما يف اإلجارة ِمن أنه تلف أيًضا؛ لعدم التمك ن من االنتفاع حبيلولة ذلك
ينفسخ أيًضا قبل القبض وبعده بقيده )و(، (6)ترق ب زواله؛ ألن  املنافع تتلف وال ]تضمن[

)إتالف بنحو  (7)ن استحق  البائع حبسه على املعتمدأو وقد قبضه املشرتي عدوااًن؛ أب ،السابق
ولو إبذن املشرتي وبيعه املبيع املعني إذا سلمه للثاين وعجز عن تسليمه لألول، وقد  البائع(

حمل ه ما إذا قدر على  (8)إال أن يقال يف ذاك أخًذا من هذا ]إن [ ،ينظر فيه مبا مر  يف الغصب
أم ا إذا كان يقدر  ،ا يت جه إن كان ال يقدر عليه إال بكلفةوإال انفسخ، ومع ذلك إمن   ،ختليصه

 عليه بغري كلفة فال يت جه إثبات اخليار له.

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ج( "و". 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 (. 3/504(، روضة الطالبني للنووي )8/405( انظر: انظر فتح العزيز للرافعي )4)
 ( ساقطة من )أ، ج(. 5)
 ( يف )أ( "ضمن". 6)
 (. 2/81( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
 ( يف )ج( "ألن". 8)
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بعضه لعتق  (2)أي: العبد الذي ]يباع[ (1)/)ابقيه(أ[ /12])موسًرا(حال كونه  )وعتقه(
 (3)أو عدم ]علقة[ ،مجيعه لسراين عتق البعض إىل الكل  لوجود شرطه؛ وهو اليسار ابلثمن

 (5)أو مل يكن له غريه وقد قبضه ومل خيرج عن/ ،أبن يكون له مال غري الثمن (4)وذلك ،للغري فيه
ملكه أو كان يف الذمة ومل يقبضه، وحمل  ما ذكر ما إذا كان مستمرًا بيد البائع، فإن أحضره 

 .(6)ووضعه بني يدي املشرتي حصل القبض كما مر  

ويف مسألة  (7)لفه وال إبتالف البائع له ]حينئذ[وخرج من ضمان البائع؛ فال ينفسخ بت
] لو اد عى األول قدرته على التسليم ونفاها هو حلف، فإن نكل  (8)بيع البائع له من ]اثن 

أو يقيم بي نة على عجزه، وله أن يد عي  ،حلف املد عي على القدرة وحبس البائع إىل أن يسلم
 . (9)إن نكل حلف هو وأخذه منه وينفسخ مبا مر  على الثاين أن ه علم بتقدمي عقده وحتليفه، ف

؛ لعدم براءته بذلك لكونه إبراء )عن ضمانه(أي قبل القبض  )قبل(املشرتي  )وإْن أبرأه(

                                 

 أ[ من نسخة )ب(. /75]ل( هناية 1)
 )أ( "ابع".  ( يف2)
 ( يف )ج( "علفة". 3)
 ( يف )ب، ج( زايدة "إما". 4)
 ب[ من نسخة )ج(. /208] ل( هناية 5)
( أسىن املطالب لزكراي األنصاري 8/446( وهو األصح عند الرافعي وغريه انظر: فتح العزيز للرافعي )6)

(2/79 .) 
 ( مكررة يف )أ(. 7)
 ( يف )أ( "ابن". 8)
 (. 10-3/9ية لزكراي األنصاري )( انظر: الغرر البه9)
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 . (1)وقيل: يربأ لوجود السبب ،عم ا مل جيب وإن جرى سبب وجوبه

 )أمانة(بائع أي ال )يف يده(أي الزوائد املنفصلة احلادثة بعد العقد وقبل القبض  )والريع(
وال للتعد ي  ،عنده؛ ألن  يده مل حتتِو عليه لتملكه كاملستام، وال لالنتفاع به كاملستعري

بغري ذلك خبالف ضمان العقد  (2)وضمان اليد ال ]يوجد[ ،ب[ كالغاصب/12فيه]
 املبيع وحنوه قبل القبض. (3)]بضمان[

أو بغري  ،نخ كان له حق  احلبسوظاهر كالمهم أنه ال فرق بني أن يكون بيد البائع حبق؛ أب
وال حق  له يف حبسه، لكن ظاهر ما  (4)حق ؛ أبن طلبه منه املشرتي فامتنع من إقباضه ]له[

أييت قريًبا عن الغزايل أنه يضمن وليس ببعيد وإن كان لو استعمله مل يلزمه أجرة والريع املذكور 
وتقدير  ،ائع حبسه على الثمنحلدوثه على ما ملكه فله التصر ف فيه وليس للب )للمشرتي(

 ،وذلك كثمرة ،كما مر    ،ال من العقد ،انتقال امللك يف املبيع للبائع عند التلف إمنا هو قبيله
 .(5)وكسب ،وصوف ،وبيض ،ولنب

 )وهبة يقبلها(أو األمة املبيعة قبل القبض  ،املبيع جيده العبد( (6))كركازوإن ندر  

                                 
(، 2/79، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )102( واألظهر أنه مل يربأ انظر: منهاج الطالبني للنووي ص1)

 (. 2/457مغين احملتاج للشربيين )
 ( يف )ب( "يؤخذ". 2)
 ( يف )ب، ج( "كضمان". 3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
وتكون أمانة يف يد البائع انظر: فتح العزيز للرافعي  د للمشرتي( على أصح الوجهني يف اعتبار الزوائ5)

 (.457-2/456(، مغين احملتاج للشربيين )3/10( الغرر البهية لزكراي األنصاري )8/398-399)
دفونة يف األرض، : هو املال املركوز يف األرض، خملوقًا كان أو موضوًعا، وهو كنوز اجلاهلية امل( الركاز6)

= 
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 ،عذره أنه يستثىن منها ما إذا مات املوصي قبل بيع العبدوكان  ،(1)ومثلها الوصية كما أبصله
إذ الراجح  (2)كما يف الروضة وأصلها  ،فيكون املوصى به للبائع ال للمشرتي ،فقيل: بعد البيع

قبل  (4)خبالف نظريه يف اهلبة ]فلو وقعت[ ،(3)أنه ابلقبول يتبني ملك املوصى به من حني املوت
[ ،نت من الزوائد؛ ألهنا ال متلك إال ابلقبضالبيع ومل يقبضها إال بعده كا به  (5)وال يقال ]يتبني 

 امللك من حني العقد.

ألن  إتالفه  ،قبل القبض )إن استخدمه(أ[ على البائع يف املبيع /13] )وال أجرة(
وإمنا لزمته األجرة فيما إذا تعد ى حببسه  ،وهلذا لو أزال بكارة األمة ال يلزمه غرم (6)]كاآلفة[

أقوى يف التعد ي من  (9)]االمتناع[ (8)؛ ألن  احلبس مع/(7)كما أفىت به الغزايل  ،ملثلها أجرة مد ة
                                 

وعند أهل العراق: املعادن، والقوالن حتتملهما اللغة. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 
 (. 112(، والتعريفات )ص: 2/258)

 280( وعبارة األصل" كركاز جيده العبد وما قبله من هبة ووصية" انظر احلاوي الصغري للقزويين ص1)
 (. 3/501(، روضة الطالبني للنووي )8/399( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
، -( وهوأصح األقوال يف املسأله وصححه الشيخان الرافعي والنووي، والقول الثاين أنه ميلك ابلقبول3)

أنه موقوف إن قبل املوصى له تبني ملكه من  -واختاره الغزايل وصححه الشريازي –والقول الثالث 
(، روضة 4/430، الوسيط للغزايل )140نبية لشريازي صاملوت، وإال مل ميلك أصاًل. انظر: الت

 (، هناية احملتاج للرملي،6/143الطالبني للنووي )
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 ( يف )ج( "تبني". 5)
 ( يف )ج( "كاألمة". 6)
 (. 2/80(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3/145( انظر: الوسيط للغزايل )7)
 ( ب[ من نسخة )ب/75]ل( هناية 8)
 ( يف )أ( "االنتفاع". 9)
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 كما هو ظاهر.  ،مطلق االنتفاع

  ،أو أرشه ،بدله )أجنيب أو عيبه ضمن(أي املبيع قبل القبض  )وإن أتلفه(
لى الرتاخي كما ع )وخري( ،يف ذمته مقام املبيع مل ينفسخ العقد إبتالفه -لثبوته  –ولقيامه 

واقتضى كالمه فيه خالفه حيث قال: لو أجاز  ،(1)رج حه الزركشي وغريه وإن نظر فيه القاضي
  مث أراد الفسخ مل ميكن؛ ألن ه رضي مبا يف ذم ة األجنيب فأشبه احلوالة انتهى.

حينئذ بني أن  )مشرت(خبالفه هنا،  (2)والفرق أن  الرضى يف احلوالة وقع يف ]ضمن عقد[
فينفسخ  ،وإال فال تغرمي؛ جلواز تلفه ،إن قبض املبيع ،أو األرش ،ز ويغرم األجنيب البدلجيي

 .(3)البيع

 واملراد ابألرش يف الرقيق: مما أييت يف الدايت. 

 ويف غريه: ما نقص من قيمته.

البائع  (5)وبني أن يفسخ ]فيغرم[ ،ما نقص منها (4)ففي يد الرقيق نصف قيمته ]ال[
بل  ،ق اإلجارة حيث ال خيار فيها بغصب العني املكرتاة حىت انقضت املد ةوفار  ،األجنيب

                                 
 ( 2/460(، مغين احملتاج للشربيين )8/405( كالقفال انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 ( يف )أ( "عقد ضمن". 2)
(، التهذيب 145-3/143(، الوسيط للغزايل )3/158( وهو أظهر القولني انظر: املهذب للشريازي )3)

 ( 3/395للبغوي )
 ( يف )ج( "إال". 4)
 )ب( "ليغرم".  ( يف5)
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من  (2)وهو واجب على اجلاين فتعدى ]العقد[ ،املال (1)ينفسخ العقد أبن  املعقود عليه ]هنا[
فإنه املنفعة وهي غري  ،خبالف املعقود عليه هناك ،أو قيمة ،ب[ إىل بدهلا من مثل/13العني]

وبدهلا وهو أجرة  ،، ال يقال املنفعة مال(3)فلم يتعد  العقد منها إىل ]بدهلا[ ،واجبة على متلفها
ملدرك   (4)فساوت املبيع هنا؛ ألان  نقول عدُّ املنفعة مااًل يف بعض ]األبواب[ ،املثل مال أيًضا

ا مال حقيقة فاندفع قياسها على املبيع، وحيث أجاز ليس للبائع طلب  ،خيص ه ال يقتضي أهن 
 يف مثنه. (5)ال يغرمه بدله ليحبسه/ ،ليحبسه يف الثمن كاملشرتي إذا أتلف املبيع البدل؛

 ،ومل يكن إتالفه حبق   ،مث حمل  اخليار يف غري الربوي وفيما إذا كان األجنيب أهاًل لاللتزام 
ه أو أتلفه لنحو قود أو صيال وكذا الرد ة وزان وترك صالة وهو إمام أو انئب ،وإال كأن كان حربًيا

  (6)أخًذا مما أييت انفسخ البيع كاآلفة

 (7)أي: املشرتي إن كان أهاًل للقبض املبيع بقيدين زادمها أخًذا من الروضة )وإتالفه(
ال ألجل حنو )و( أو على غريه  ،لصياله عليه )ال لدفع(وأصلها قبيل ابب الدايت بقوله: 

) له وإن كان جاهاًل به؛ ألنه أتلف  )قبض(وجب عليه؛ أبن كان املشرتي اإلمام أو انئبه  )حدٍر
 ،مث عجز املكاتب ،أو الوارث من مورثه شيًئا ،وكإتالفه ما لو اشرتى السيد من مكاتبه ،ملكه

                                 
 ( يف )أ( "هناك". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ج( "بلد هلا". 3)
 ( يف )أ( "األموال". 4)
 أ[ من نسخة )ج(. /209] ل( هناية 5)
 (. 4/80(، هناية احملتاج للرملي )12-3/11( انظرالغرر البهية لزكراي األنصاري )6)
 (.9/253العلمية، بريوت، روضة الطالبني للنووي ) دار الكتبط (10/311( انظر: العزيز للرافعي )7)
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وإحبال أبيه لألمة املبيعة قبل القبض؛ ألهنا من حني العلوق بقدر  ،أ[/14أو مات املورث]
 .(1)ه السبكيقال ،ومن الزمه تقدير قبض االبن هلا ،انتقاهلا مللك األب

وقد جياب أبن ه ال ضرورة إىل هذا التقدير لصحة اإليالد قبل القبض كما أييت، أم ا إذا مل 
وعلى البائع رد  الثمن املعني،  ،يكن أهاًل كصيب   وجمنون فال يكون إتالفه قبًضا بل عليه البدل

ف وكيله كإتالف وإتال ،أو تلف بيده ،أتلف البائع الثمن  (3)إذا/ (2)وقد حيصل ]التقاص[
 .(4)نب ه على ذلك الزركشي ،األجنيب

وإن علم أن ه املبيع كما لو أتلف عبده املغصوب  ،وأم ا إتالفه لدفع صياله فال يكون قبًضا
أو  ،كأن كان مرتًدا،حلد   أو غريه ،وأم ا إذا كان املشرتي هو اإلمام أو انئبه فقتله ،لصياله عليه
مث اسرُتق   ،مث التحق بدار احلرب ،أبنخ زان كافر حر ،زانًيا حمصًناأو  ،أو قاطع طريق ،اترك صالة

خبالف ما إذا كان املشرتي غري اإلمام أو انئبه؛ ألن  ذلك ليس إليه، وال يشكل  ،فليس بقبض  
 ،أبن  للسي د قتل رقيقه املرتد  كاإلمام؛ ألنه بتقدير االنفساخ بذلك يتبني  أنه قتل رقيق غريه

 ،فلم يصلح للقبض ،بل من حيث الوالية العام ة ،مام ليس من حيث امللكوأيًضا فقتل اإل
ب[ فإن ه من حيث امللك فكان قبًضا، وال أبن قتل املرتد  ال /14املشرتي] (5)خبالف ]قتل[

إذ املرتد   ،ضمان فيه فكيف يكون قبًضا مقررًا للثمن؛ ألن ه ال تالزم بني ضماين القيمة والثمن

                                 
(. التهذيب 3/143(، الوسيط للغزايل )3/159( وهو أصح الوجهني. انظر: املهذب للشريازي )1)

 (.3/12(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )3/395للبغوي )
 ( يف )ب( "التقابض". 2)
 أ[ من نسخة )ب(./76]ل( هناية 3)
 (. 4/80(، هناية احملتاج للرملي )2/79: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )( النقل عنه انظر4)
 ( يف )ب( "قبض". 5)
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أن قتل  (1)وأم الولد واملوقوف ابلعكس، وحبث ابن الرفعة ،ان به ال هباوقاطع الطريق يضمن
، ولكون احلق  له (3)وجزم به املصنف يف الشرح (2)وأقر ه السبكي ،املشرتي له قصاًصا كاآلفة

وأيد بقوهلم يف الغصب فيما إذا قتل العبد املغصوب سي ده بيد الغاصب أن   ،خالف حنو املرتد  
؛ ألن  ضمان الغاصب (5)ويف التأييد بذلك ]نظر[ ،(4)ه وأخذ قيمته من الغاصبلورثة السي د قتل

يعتقد طاعة  )ومغري أعجمي(للقيمة إمنا جاء من جهة كونه ضامًنا جلنايته وما تولد منها، 
أو  ،فإن كان املغري البائع انفسخ )متلف( ،وجمنون ،كصيب  )غري مميز(مغري )و( األمر 

، فإن أغراه الثالثة فالقياس كما قاله (6)األجنيب خيري  املشرتيأو  ،املشرتي كان قابًضا
واالنفساخ يف الثلث، ونظر فيه  ،والتخري  يف الثلث ،إنه حيصل القبض يف الثلث (7)اإلسنوي

 ،فتتفرق الصفقة على البائع (8)الشارح أبن  التخيري يف ثلث يؤدي إىل جواز الفسخ ]فيه[

                                 
 حتقيق خالد فهد العتييب.  116( انظر: املطلب العايل البن الرفعة ص1)
 حتقيق عبدهللا حممد العقيل.1230( قال يف االسعاد وسكت علية السبكي انظر: االسعاد ص2)
 (.2/92وي البن املقرئ )( انظر: إخالص النا3)
وقال العمراين: من  ( وهو أصح الوجهني صححه الرافعي والنووي ونقله النووي عن الشيخ أبو حامد4)

أصحابنا من قال: تكون اجلناية هدرا؛ ألن ملك السيد اثبت عليه حال اجلناية، فكانت جنايته عليه 
(، فتح العزيز 39-7/38ان لعمراين )هدرا، كما قبل الغصب. أن جنايته تكون هدرا. انظر:، البي

 (.5/39(، روضة الطالبني للنووي )302-11/301للرافعي )
 ( ساقطة من )أ(. 5)
(، روضة الطالبني للنووي 409-8/408(، فتح العزيز للرافعي )3/396( انظر التهذيب للبغوي )6)

(3/503 .) 
ين احملصن أن يكونوا كاملرتدين يف هذااحلكم. ( قال االسنوي والقياس يف اترك الصالة وقاطع الطريق والزا7)

 (. 5/214انظر: املهمات لألسنوي)
 ( ساقطة من )ج(. 8)
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حىت  (2)وأبن  تلف البعض ]كالتعيب[ ،البائع يؤدي لذلك (1)وكذلك الفسخ ابلنسبة ]إلغراء[
أ[ لبقاء ما يكون يف مقابلة الثمن ويرد  أبن  ]امتناع الفسخ فيما /15يثبت اخليار ال الفسخ ]
وإن  ،فقلنا ابلفسخ فيما قابل فعله ،البائع مقصر إبغرائه (3)وأبن [ ،قاله أو ال معلوم مما مر

تلف البعض إمنا يكون كالتعيب إذا كان املتلف مميزًا معلوًما على أن  وأبن   ،تفرقت الصفقة عليه
الصورة أن املأمور أتلف املبيع فليس هنا تفريق صفقة أصاًل، وال تلف بعض حىت يكون  

ويسقط عنه ثلثه ويتخري يف الثلث املقابل  ،ثلث الثمن (4)كالتعيب بل يستقر ]على املشرتي[
 .(6)عليه بثلث القيمة (5)يه ويرجع بثلث الثمن أو خيري ويرجع/إلغراء األجنيب بني أن يفسخ ف

وإذن ]املشرتي  ،منهم فكإتالف األجنيب فيما مر   (7)أم ا إتالف املميز أبمر واحد/ 
فإنه يربأ؛ ألن  امللك  ،خبالف ما لو أذن للغاصب ففعل ،أو األجنيب يف إتالفه لغو (8)للبائع[

لكن استحسن مجٌع ما أجاب به  ،عن القاضي وأقر اه (9)هذا ما نقله الشيخان ،هناك مستقر
من أن  جناية األجنيب أبمر املشرتي كجنايته؛ ألنه جيوز  (10)وجزم به املتويل ،القاضي مرة أخرى

                                 
 ( يف )أ( "إبغراء". 1)
 ( يف )أ( "كالتغيب". 2)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 3)
 ( يف )ب( "للمشرتي". 4)
 ب[ من نسخة )ب(./76]ل( هناية 5)
 (. 4/82احملتاج للرملي )( هناية 3/13( انظر: حاشية العبادي )6)
 ب[ من نسخة )ج(. /209] ل( هناية 7)
 ( يف )أ( "البائع للمشرتي". 8)
 (. 3/503(، روضة الطالبني للنووي )8/403( انظر: فتح العزيز للرافعي )9)
 (. 3/13( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )10)



 
238 

 توكيله يف القبض خبالف جناية البائع أبمر املشرتي؛ ألنه ال يصلح أن يوك له يف القبض.

ب[ له /15وإن كان مباًحا واحلق  ] ،يصح  التوكيلوواضح أن  اإلتالف إن كان حمرًما مل 
فكالم الشيخني حُيمل على ما عدا  ،فقد مر  أن ه كاآلفة أو هلل فهو ال يتوقف على توكيله

 ،وعبد املشرتي بغري إذنه كإتالف األجنيب ،وإتالف عبد البائع ولو إبذنه ،الثانية (1)]احلالة[
 .(2)و ف الشارع لبقاء العقودوإمنا مل يقيد عبد البائع بذلك؛ لشدة تش

ولو كان املبيع  ،كما لو أتلفه بنفسه  ،فإن أتلف إبذنه أو بغري إذنه وأجاز كان قابًضا 
وإال فإن أكلته هنارًا انفسخ؛ ألن   ،فكإتالفه ،أو حنوه فأكلته هبيمة املشرتي فإن كان معها ،علًفا

إذ ال تقصري وال نظر لتقصري املشرتي؛  أو لياًل ختري؛ ،إتالفها حينئذ كإتالف البائع؛ لتفريطه
 ،أو فسخ طالبه البائع ببدل ما أتلفته ،فإن أجاز فقابض ،ألن  إتالفها غري صاحل للقبض فخري

وحكمهما واحد كما  ،وإال فكاآلفة ،أو هنارًا فكإتالفه إن فرط (3)وإن أكلته هبيمة البائع لياًل 
  .(4)مع الداب ة غري مالكها فإتالفها منسوب إليهولو كان  ،وبه فارق إتالف هبيمة املشرتي ،مر  

                                 
 ( يف )أ( "احلاجة". 1)
 (. 4/82( هناية احملتاج للرملي )3/13بادي )( انظر: حاشية الع2)
 ( يف )ب، ج( زايدة "كان". 3)
(، هناية احملتاج 14-3/13(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )8/438( انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )4)

 (. 83-4/82للرملي )
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  :فرع

كأن   (1)أو بفعل ]املشرتي[ ،تعيب قبل القبض آبفة أو بفعل البائع ختري املشرتي بال أرش
قطع يده كان قابًضا هلا فيستقر عليه ضماهنا فإن تلف بغري القطع قبل القبض مل يضمنها 

مث  ،بل جبزء من الثمن متقوم صحيًحا ،يمةأ[ من الق/16وال مبا نقص] ،أبرشها املقد ر
 ،وإن قطعها أجنيب ضمنها بنصف القيمة ،ويستقر عليه من الثمن مثل تلك النسبة ،مقطوًعا

؛ ألن ه ميكن إفراده ابلعقد خبالف   (2)ولو تلف حنو سقف الدار انفسخ البيع فيه ]فقط[ كما مر 
 .(3)اليد

من غري  ،ما اقتضاه العقد من املقابل أي: بسبب )وقبل قبض امتنع فيما يضمن بعقد(
 ،وصلح دم ،وعوض خلع ،وصداق ،ومثن ،من مبيع (4)نظر ملثل أو قيمة كالعوض ]املعني[

ومأخوذ بشفعة على املعتمد، ووجه ضمان هذه كذلك أن  املبيع  ،وأجرة معينة ،ومنفعة مستأجر
فعند الفسخ أو  ،و رأس املالأ ،واملسَلم فيه قبل قبضه مضمون على البائع مبقابله وهو الثمن

واملسَلم فيه من مثل أو  (6)ال إىل بدل املبيع/ ،إىل رأس املال (5)االنفساخ يرجع إىل الثمن ]أو[
ال إىل بدل  ،فإذا تلف رجع البائع إىل املبيع ،والثمن املعني مضمون على املشرتي ابملبيع ،قيمة

                                 
 ( يف )ج( "األرش". 1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
(، أسىن املطالب لزكراي 413-8/412(، فتح العزيز للرافعي )3/145( انظر: الوسيط للغزايل )3)

 (. 2/82األنصاري )
 ( يف )أ( "للعني". 4)
 ( يف )ب ج( "و". 5)
 أ[ من نسخة )ب(./77]ل( هناية 6)
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ح أو خلع مضمون مبهر املثل؛ إذ هو وعوض البضع املعني يف نكا  ،أو قيمة ،الثمن من مثل
وعوض الصلح  ،من مثل أو قيمة ،ال إىل بدل البضع ،التلف يرجع إليه (1)]فعند[ ،قيمة البضع

ب[ الدم من /16وقيمة الرقيق ال ببدل عوض] ،مضمون عند تلفه بدية احلر   (2)عن دم املعني
 .(3)مثل أو قيمة

وإن أذن  ،ملنقول أو عقار )بيع(وذ بشفعة يف اإلجارة واملأخ ،ويقاس بذلك حنو املنفعة
رضي هللا  (4)قال ابن عباس. «من ابتاع طعاًما فال يبعه حىت يستوفيه»البائع وقبض الثمن خلرب: 

 .(7)رواه الشيخان (6).: وال أحسب كل شيء إال مثله(5)]عنهما[

                                 
 ( يف )ج( "فيكون". 1)
 ( يف )ج( زايدة "و". 2)
 (. 3/16( انظر الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
، أبو العباس، ابن عم رسول اَّللَّ صلى اَّللَّ عليه لعباس بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي( عبد اَّللَّ بن ا4)

وآله وسل م. ولد ابلش عب قبل اهلجرة بثالث. وقيل خبمس. واألول أثبت، يسمى البحر، لسعة علمه، 
ألمة، مات: سنة مخس وستني. وقيل سبع. وقيل مثان، وهو الصحيح. االستيعاب يف ويسمى حرب ا

وبعدها(، اإلصابة يف 3/291وبعدها(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة )3/933معرفة األصحاب )
 وبعدها(. 4/121متييز الصحابة )

 ( يف )ج( "عنه". 5)
 ( يف )ج( زايدة "و". 6)
كتاب البيوع، ابب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك   ( أخرجه البخاري يف صحيحه يف7)

(، ومسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب بطالن بيع املبيع قبل القبض 2135( رقم )3/68)
(. من طريق طاوس عن ابن عباس: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 1525( رقم )3/1159)

 فيه(، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. واللفظ ملسلم. قال: )من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستو 
= 
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 .(1)«ال تبيعن  شيئًا حىت تقبضه»حلكيم بن حزام:  - ♀ -وملا صح  من قوله 

، وال فرق بني أن يكون تصر فه مبا ذكر  ولضعف امللك قبل القبض بدليل انفساخه مبا مر 
ما اقتضاه إطالقه، نعم إن ابعه منه بعني الثمن أو مثله إن تلف أو  وما أييت مع البائع أو غريه ك

ولو رهن  (3)]مث[ ،كما قد مه وقد مت ما فيه  (2)وكان إقالة بلفظ ]البيع[ ،كان يف الذم ة صح  
ونقلوه عن النص   ،كما رج حه مجعٌ   ،جاز ،وليس له حق احلبس ،أو به ،املبيع منه بغري الثمن
أو منه  ،فهم خالفه، وينبغي محله على ما إذا رهن من غري البائعيُ  (4)لكن كالم الشيخني

                                 
( رقم 3/67وأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب الكيل على البائع واملعطي، )     

(، ومسلم يف صحيحه، كتاب 2136( رقم )3/68(، وابب بيع الطعام قبل أن يقبض )2126)
( من حديث ابن عمر 1526( رقم )3/1160املساقاة، ابب بطالن بيع املبيع قبل القبض )

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه(.  ¶

( رقم 7/330( أخرجه النسائي يف السنن الصغرى، كتاب البيوع، ابب بيع الطعام قبل أن يستوىف )1)
بن حكيم قال: قال حكيم  ام(، من طريق حز 6152( رقم )6/56(، ويف السنن الكربى )4617)

صلى هللا  -بن حزام: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فرحبت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول هللا 
 «. ال تبعه حىت تقبضه»فذكرت ذلك له فقال:  -عليه وسلم 

(، 14214( رقم )8/39(، وعبد الرزاق يف املصنف )6/60وأخرجه النسائي يف السنن الكربى )    
( رقم 11/361( وابن حبان يف صحيحه )15315( رقم )33-24/32 مسنده )وأمحد يف

(، كلهم من طريق عبد هللا بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: اي رسول هللا، إين 4985)
«. إذا بعت شيئا فال تبعه حىت تقبضه»أشرتي بيوعا، فما حيل يل، وما حيرم علي ؟ فقال يل: 

 (. 7/294يف التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ) وصححه ابن حبان، واأللباين
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 (. 3/508(، روضة الطالبني للنووي )8/418( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)
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 ابلثمن فيما إذا كان له حق احلبس 

ولو غري ذات  ،و هبة ،ككتابة  )تصرف(امتنع أيًضا فيما ذكر قبل قبض )و( 
 ،وإجارة ،من إحلاقها ابلعتق (4)خالفًا ملا يف الكفاية (3)وصدقة كما يف الروضة (2)/(1)]ثواب[
؛ (5)وَسَلم؛ قياًسا ]على البيع[ ،وصلح ،وخلع ،وجعله عوًضا يف حنو نكاح ،وإقراض

 .(6)أ[ امللك كما مر  /17لضعف]

ليس هلا قوة العتق، وقد جُياب عم ا دل  عليه حديث البخاري من صح ة  (7)]والكتابة[
ابنه راكُبه  ،هللا اشرتى بكرًا من عمر وعبد - ♀ -وهو أن ه  ،اهلبة قبل القبض

 -قبضه  (10)أبن ه حيتمل أنه نزل عنه ]حىت[ ،(9)«هو لك اي عبد هللا»: (8)[]فقال
مث وهبه له بعد ذلك، والتعبري بثم  دون الفاء قاض  أبن  ذلك احتمال غري  - ♀

                                 
 ( يف )ج( "ثوب". 1)
 أ[ من نسخة )ج(. /210] ل( هناية 2)
 (.3/509( روضة الطالبني للنووي )3)
 (. 9/27ية النبية إلبن الرفعة )( ينظر: كفا4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( الصفحه السابقه.6)
 ( يف )ج( "والكتابية". 7)
 ( يف )ب، ج( "مث قال". 8)
( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب إذا اشرتى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا 9)

صلى هللا عليه  -مع النيب  قال: كنا – ¶ -( من حديث ابن عمر 2115( رقم )3/65)
يف سفر فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبين، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده،  -وسلم 

لعمر: )بعنيه(، قال: هو لك اي  –صلى هللا عليه وسلم  -مث يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النيب 
صلى هللا  -فقال النيب  - عليه وسلم صلى هللا -، فباعه من رسول هللا «بعنيه»رسول هللا، قال: 

 «. بن عمر تصنع به ما شئت هو لك اي عبد هللا»: -عليه وسلم
 ( يف )ج( "حني". 10)
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ث وعمل مبا دل ت عليه األحادي ،فسقط النظر إليها (1)بعيد فهي واقعة حال ]احتملت[
آخر لنحو صبغه قبل العمل فيه وبعده  (2)اأُلخر، وميتنع التصر ف أيًضا يف حنو ثوب ]استأجر[

؛ ألنه يستحق احلبس بعمل ما يستحق  األجرة به يف (3)وإن مل يسلمه ]له[ ،قبل أداء األجرة
لنحو  خبالف ما لو استأجره ،قبيل احلجر (4)والستيفائها يف الثانية كما سيذكره ]أيًضا[ ،األوىل

  (6)؛ ألن  حنو الصبغ عنٌي فناسب ]حبسه[(5)رعي غنمه املعني شهرًا ]فإنه إمنا حيبس معه فقط[
 (8)ونسج غزل/ (7)خبالف حنو الرعي، وكالصبغ حنو القصارة ]والصياغة[ ،كسائر األعيان

 .(10)[(9)إال أن يقال: هي أقرب إىل األعيان منه ،]وقد يستشكل الرايضة ابلرعي ،ورايضة دابة

ملا اكرتاه بقيد زاده تبًعا ملا صححه يف الروضة وتقريره لقول الرافعي ابلبطالن  )ال إجارة(
 ،الطيب وغريه (11)يف موضع آخر للعلم يضعفه من تصحيحه املذكور وقول القاضي ]أيب[

فال ميتنع قبل  ،)من مؤجر(بقوله  ،ب[/17أو مؤول] ،املذهب املشهور البطالن ضعيف

                                 
 ( يف )ج( "احتلمت". 1)
 ( يف )ب( "استأجره". 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 نف". ( ساقطة من )ب، ج(، وهنا فيهما زايدة "املص4)
 ( ساقطة من )أ، ب(. 5)
 ( يف )ج( "احلبس له". 6)
 ( يف )ج( "الصباغة". 7)
 ب[ من نسخة )ب(./77]ل( هناية 8)
(، أسىن 513-3/512(، روضة الطالبني للنووي )428-8/427( انظر: فتح العزيز للرافعي )9)

 (. 4/88احملتاج للرملي )(، هناية 2/463(، مغين احملتاج للشربيين )2/84املطالب لزكراي األنصاري )
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 10)
 ( يف )ب( "أبو". 11)



 
244 

فلم  ،وهي ال تصري مقبوضة بقبض العني ،: أبن املعقود عليه املنافع(1)لبيع[وفارقت ]ا ،القبض
إن تلفت أو كانت يف  ،نعم إن أجره منه بعني األجرة أو مثلها ،قبضها (2)يؤثر فيها ]عدم[

 وغريه. (3)قاله املصنف ،قياًسا على ما مر  يف البيع ،كأن أقاله  ،الذم ة

ال )و( ،أو أصله ،من املشرتي )إيالد(ال )و( ،تدبريأو معلًقا كال ،منجزًا )عتق(ال )و(
وبيع العبد من نفسه كما حبث  ،وقلنا ال يشرتط قبوله ،وال وقف على جهة أو معني )نكاح(
وإابحة  ،وأقر ه ،عن التتمة (5)كما يف أصل الروضة  ،وإن كانت بيًعا ،وأيًضا وقيمته (4)الزركشي

وإن كان للبائع حق  احلبس  ،بشيء من ذلك قبل القبضفال ميتنع  ،طعام للفقراء اشرتاه جزافًا
إعتاق اآلبق، وإمنا مل يصح  إعتاق الراهن املعسر؛ ألنه حجر على  (6)وهلذا ]صح [ ،لقوة العتق

مع أنه مل حيجر على  ،فإنه ال ينفذ عتقه فيه ،وهو منقوض ابلرهن الشرعي ،كذا قيل  ،نفسه
التزويج ال يتوقف على القدرة؛ لصحة تزويج و  ،واإليالد والوقف يف معىن العتق ،نفسه
 ،ويصري املشرتي ابلعتق واإليالد منه أو من أبيه ،وبيع العبد من نفسه عقد عتاقه ،(7)اآلبقة

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 (.2/93( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )3)
 (. 3/14( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )4)
 (. 3/509(، روضة الطالبني للنووي )421-8/420ي )( نقله الرافعي أيًضا. انظر: فتح العزيز للرافع5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
( تزويج املشرتي اجلارية قبل القبض ثالث أوجه الصحة، والثاين عدم الصحة مطلقاً، والثالث فارق بني 7)

أن يكون للبائع حق احلبس فال يصح التزويج النه منقص لكن االصح يف التزويج الصحة ابالتفاق 
( فتح العزيز للرافعي 406-3/405(، التهذيب للبغوي )3/147سيط للغزايل )انظر: الو 

 (.3/508(، روضة الطالبني للنووي )8/419-420)
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وإمنا مل يصح   ،إن قبضوها ،أ[ جزافًا للفقراء/18وكذا إبابحته صربة اشرتاها] ،وابلوقف قابًضا
؛ ألنه متليك  ،والتزويج ،والتدبري ،وال يصري قابًضا ابلوصي ة ،حةخبالف اإلاب ،التصد ق كما مر 

وأخذ بعضهم من جعلهم قبض الفقراء يف مسألة اإلابحة قبًضا من املشرتي صحة ما  ،والقسمة
يف ثبوت ما شهد به عليهم   (2)على األخصام أهنم ]وكلوا[ (1)االسرتَعاءيفعله بعض الشهود من 

قال كما أن هذه املسألة توكيل لغري معني يف القبض انتهى. وهو  ،م من غري تعينيكل مسل
 ،الصريح ابمتناع ذلك وبطالنه عجيب؛ إذ كيف يسوغ اإلعراض عن كالمهم يف ابب الوكالة

قبض الفقراء جيعلوا  (3)ألهنم ]مل[ ،واألخذ من قضية كالم آخر على أن  األخذ املذكور فاسد
كما   ،وإمنا نزلوه منزلته؛ ألن  القصد منه اإلابحة ال التمليك ،قبًضا عن املشرتي بطريق الوكالة

 تقرر.

وذلك حنو ماله حتت يد غريه أمانة   ،فله التصر ف فيه قبل قبضه ،وخرج بقوله يضمن غريه
وكيل  (5)، وما بيد/(4)وبعد الربح على األوجه ،فسخولو قبل ال ،أو قراض ،ومال شركة ،كوديعة

                                 
( أطلق الفقهاء أقواهلم أبن االسرتعاء ال بد منه يف حتمل الشهادة على الشهادة، واالسرتعاء استفعال 1)

ديت وحتم لخها، وهذا املعىن يتأدى أبلفاظ ال من الرعاية، كأنه يقول للمتحمل: أقبل على رعاية شها
حنصرها، منها أن يقول: " أشهدك على شهاديت "ومنها أن يقول: " اشهد على شهاديت "، أو 

فلو قال فاشهد أنت "" " يقول: " إذا اسُتشخهدت على شهاديت، فقد أذنت لك يف أن تشهد عليها 
اديت نص عليه الشافعي. انظر: احلاوي الكبري هبا " مل يكن اسرتعاء، حىت يقول: " فاشهد على شه

 (. 19/38(، وهناية املطلب للجويين )17/224للماوردي )
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 (.2/83( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 أ[ من نسخة )ب(./78]ل( هناية 5)
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بيعه  (1)وموروث متلك ]اهلالك[ ،ومستأجر انقضت مد ته ،ومرهون بعد الفك   ،وويل بعد الرشد
اشرتاه من مورثه فمات  (3)]وما[ ،ب[ الوارث/18وإن مل يقبضه] (2)أبن قبضه قبل موته/

فيصح   ،له يعقد املضمون ضمان يدوبقو  ،وإن كان على املورث دين ،املورث قبل قبضه
إن رد  له الثمن وإال مل  ،الباقي بيد املشرتي ،(4)التصرف فيه قبل قبضه كاملفسوخ ]ابإلقالة[

ورأس مال سلم  ،، واملغصوب لقادر(6)؛ ألن  له حبسه ]السرتداد الثمن[(5)يصح  تصر فه ]فيه[
أفرزه له  (7)يف ]إعطاء[ ويصح  التصرف قبل القبض أيًضا ،فسخ واملقبوض بعقد فاسد

وغلة وقف وإن كانت جلماعة لكن إن عرف كل  ،(10)به (9)إن استحقه ]ورضي[ (8)السلطان
قدر حص ته والثمن املعني كاملبيع يف مجيع ما مر  فيه. واعلم أنه حيث كان يف الصفقة نقد فهو 

ثمن كما هو ظاهر، الثمن وإال فما دخلت عليه الباء وما ضم إىل النقد يكون معه من مجلة ال
)وجاز فقال:  (13)وقد أخذ يف بيان ذلك (12)أواًل  ،يف ذم ة الغري إما مثن أو مثمن (11)مث ]الذي[

                                 
 ( يف )ج( "املالك". 1)
 خة )ج(. ب[ من نس/210] ل( هناية 2)
 ( يف )ب( "وأبن". 3)
 ( ساقطة من )أ، ب(. 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 ( يف )ب، ج( "عطاء". 7)
 ( يف )ج( زايدة "و". 8)
 ( ساقطة من )ب(. 9)
 ( يف )ب( زايدة كلمة "وعليه". 10)
 ( يف )أ( "الذين"، ويف )ب( زايدة كلمة "هو". 11)
 ". ( يف )ب، ج( زايدة "وال12)
 (. 464-2/463( انظر: مغين احملتاج للشربيين )13)



 
247 

 ،وعوض صلح ،وصداق ،أو أجرة ،وإن مل يكن نقًدا ،كثمن يف الذمة  بيع دين غري مثمن(
أو  ،املتعة والواجب بتقدير احلاكم يف ،والدين املوصى به ،(1)خالفًا ملا اقتضاه كالم أصله

وليس هو معاوضة  ،(2)ودين ]قرض[ ،أو املال إن احنصر املستحقون ،وزكاة الفطر ،احلكومة
 ،خلع (5)]وبدل[ ،(4)ودين ]إتالف[ ،أ[ منهما/19بل فيه شائبة] ،وال تربًعا حمًضا ،(3)]حمضة[

هو  ()ممن (6)وال نظر جلواز رجوع املقرض يف عينه ،ومقرض وإن مل يتلف ،وإن كان مؤجاًل 
كنت أبيع اإلبل ابلداننري ]وآخذ مكاهنا : ¶ملا صح  من قول ابن عمر  فقط( )عليه

فسألته عن ذلك  ♀، فأتيُت النيب (7)الدراهم، وأبيع ابلدراهم وآخذ مكاهنا الداننري[

ال من العقد  ،أي من عقد االستبدال (8)«ال أبس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء»فقال: 
                                 

 280( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص1)
 ( يف )ب( "وقرض". 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب( "وعوض". 5)
ة، فأشبه ( فيه قوالن القدمي: أنه ال جيوز، ملطلق النهي عن بيع ما مل يقبض، وأيضاً فإنه عوض يف معاوض6)

 . املسلم فيه
(، فتح 3/355(، املهذب للبغوي )3/32القول اجلديد وهواملذهب اجلواز. انظر: املهذب للشريازي)     

 (. 3/515(، روضة الطالبني للنووي )8/434العزيز للرافعي )
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من )أ(. 7)
( رقم 3/422ابب ىف اقتضاء الذهب من الورق )( أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب البيوع واإلجارات، 8)

( 1242( رقم )3/544(، والرتمذي، يف جامعه: كتاب البيوع، ابب ما جاء يف الصرف )3354)
( رقم 7/324والنسائي يف سننه: كتاب البيوع، ابب بيع الفضة ابلذهب وبيع الذهب ابلفضة )

لذهب من الورق والورق من الذهب ( وابن ماجه يف سننه: كتاب التجارات، ابب اقتضاء ا4596)
( من طريق سعيد بن جبري عن ابن عمر 2/44(، واحلاكم يف املستدرك )2262( رقم )2/760)

= 
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وقيس غري  ،أو ال (1)فال فرق بني أن يكون قبض ]املثمن[ ،لرواية أخرى تدل  لذلك ،األول
بيعه  (2)كنجم الكتابة فال ]يصح [  ،خبالف غري املستقر ،الثمن مما ذكر عليه جبامع االستقرار

أم ا غريه كربوي بيع  ،يف اجمللس (3)]قبضه[ هذا كله فيما ال يشرتط ،إحلاقًا له بدين السلم اآليت
كما صر ح به مجٌع مت قد مون؛ ألن  قبض   ،فال جيوز االستبدال عنه مطلًقا ،ورأس مال سلم ،مبثله

 ،وال جيوز استبدال املؤجل عن احلال ،الذي هو شرط مل يوجد (4)املعقود عليه ]يف اجمللس[
 .(5)وكأن صاحب املؤجل عج له ،وجيوز عكسه

واملبيع يف الذمة  (7)الذي يف الذم ة وهو املسَلم ]فيه[ (6)رج بقوله غري مثمن ]الثمن[وخ 
أو نوعه؛ ألن   ،فال يصح  االستبدال عنه كما سيذكره بغري جنسه ،إذا عقد بغري لفظ السلم

                                 
قال كنت أبيع اإلبل ابلبقيع، فأبيع ابلداننري وآخذ الدراهم، وأبيع ابلدراهم وآخذ الداننري، آخذ هذه 

وهو ىف بيت حفصة،  -عليه وسلم صلى هللا-من هذه، وأعطى هذه من هذه، فأتيت رسول هللا 
فقلت: اي رسول هللا! رويدك أسألك، إىن أبيع اإلبل ابلبقيع، فأبيع ابلداننري، وآخذ الدراهم، وأبيع 

صلى هللا عليه -ابلدراهم وآخذ الداننري، آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول هللا 
 «. رتقا وبينكما شىءال أبس أن أتخذها بسعر يومها، ما مل تف»: -وسلم

قال احلاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه "، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل       
 (.1326( رقم )5/174)

 ( يف )ب، ج( "الثمن". 1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
(، هناية احملتاج للرملي 3/18البهية لزكراي األنصاري ) (، الغرر8/438( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)

(4/91 .) 
 ( يف )أ( "املثمن". 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
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وفارق الثمن  ،ب[ كونه يف الذم ة أوىل/19فمع] ،تعينه ال جيوز بيعه قبل قبضه (1)املبيع ]مع[
 .(3)خبالف الثمن فيهما ،وأبن عينه تقصد ،(2)معر ض ابنقطاعه للفسخ أو االنفساخ/ أبنه

كأن اشرتى عبد زيد مبائة له   ،وبقوله من زايدته: "فقط" بيع الدين لغري من هو عليه بعني
لعدم القدرة على تسليمه،  ؛(5)وتبعه يف املنهاج (4)فال جيوز كما صححه الرافعي ،على عمرو

يف اخللع وحكاه مجٌع عن النص  واختاره  (7)هنا ويف أصلها (6) الروضةلكن املصحح يف
وغريه الصحة؛ الستقراره كبيعه ممن هو عليه، وعليه فيشرتط قبض البدل والدين يف  (8)السبكي

وإال اشرتط التعيني فقط، وعليه حُيمل إطالق الشيخني اشرتاط  ،اجمللس إن ات فقا يف علة الراب
: ويشرتط أيًضا أن يكون املديون ]ملًيا (9)م اشرتاطه فيه، قال يف املطلبوغريمها عد ،القبض
 وإال بطل قطًعا. ،والدين حاالًّ مستقرًا ،(10)مقرًّا[

]أي إال إذا مل يكن يف إقامتها كلفة هلا وقع على  ،وال تقوم البي نة مقام اإلقرار هنا

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 ب[ من نسخة )ب(. /78]ل( هناية 2)
 (. 2/465(، مغين احملتاج للشربيين )2/84( انظر أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 (. 439-8/438افعي )( انظر: فتح العزيز للر 4)
 (.103( انظر: منهاج الطالبني للنووي )ص5)
 (. 3/516( انظر روضة الطالبني للنووي )6)
 دار الكتب العلمية، بريوت.  ط(8/473( انظر: العزيز للرافعي )7)
 (، حتقيق ابتسام الغامدي.168( االبتهاج للسبكي )ص:3/33( انظر: األم للشافعي )8)
 حتقيق خالد خلف العتييب. 212عايل البن الرفعة ص( انظر: املطلب ال9)
 ( يف )ج( "مقرًا ملًيا". 10)
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كأن   ،(2)عنه ♀صح من هنيه ، أم ا إذا بيع بدين فباطل قطًعا مطلًقا؛ ملا (1)األوجه[

فيبيع أحدمها ما له عليه مبا  ،وآلخر مثله على ذلك اإلنسان ،يكون له دين على إنسان
 تقابضا يف اجمللس أم ال. ،سواء ات فق اجلنس أم اختلف ،لصاحبه

]وإمنا يصح  بيع الدين غري املثمن ممن هو عليه  أي  أ[ عوضه يف اجمللس(/20)إن عنير
كما أفادته عبارته دون عبارة أصله؛ ليخرج   ،وإن مل يت فقا يف عل ة الراب ،جملس االستبدال

وبه ُعلم أن   ،كما لو تصارفا يف الذمة  ،فال يشرتط التعيني يف العقد ،بيع الدين ابلدين (3)]عن[
حممول على ما بعد اللزوم، أم ا قبله فيتعني  برتاضيهما  ،قوهلم ما يف الذمة ال يتعني إال ابلقبض

: واملدرك الذي (5)عي ناه، وينز ل ذلك منزلة الزايدة واحلظ  ذكره يف املطلب، قال اإلسنوي (4)/مبا
 الشرط يف ذلك خبيار اجمللس انتهى.  (6)وهو يقتضي إحلاق زمن ]خيار[ ،قاله جيد

كل واحد منهما فيه سواء   )مع قبض(فإن ات فقت عل تهما اشرتط التعيني يف اجمللس أيًضا 
كما دل  عليه   ،كدراهم عن داننري وعكسه  ،كداننري عن داننري أم ال  )ربوي(نس اجتمعا يف ج

املذكور حذرًا من الراب خبالف ما إذا مل تت فق عل تهما يف الراب كثوب عن دراهم ال يشرتط  ،اخلرب
                                 

 ( العبارة ساقطة من )أ، ب(. 1)
(، 4/31( والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )14440( رقم )8/90( أخرج عبد الرزاق يف املصنف )2)

مر، قال: هنى ( من طريق عبد هللا بن دينار، عن بن ع5/290والبيهقي يف السنن الكربى )
عن بيع الكاىلء وهو بيع الدين ابلدين. وضعفه األلباين يف  -صلى هللا عليه و سلم  -هللا  رسول

 (. 5/220إرواء الغليل )
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 أ[ من نسخة )ج(. /211] ل( هناية 4)
 (.3/18( النقل عن املطلب و األسنوي انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )5)
  )ج( "اخليار". ( يف6)
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آخر ولو من جنسه   )بنوع(أو بيع يف الذم ة كما مر   )وال يبدل نوع أسلم فيه( (1)سوى التعيني
عن برين، وحنطة مسراء عن بيضاء؛ لعموم األخبار، وألن  النوع خمالف كاجلنس،  (2)يكمعقل

  ،ومن اإلبدال احلوالة به ،وكذا األردأ ابلرتاضي ،وجيوز كما أييت آخر السلم إبداله بنوعه األجود
واحلوالة  ،أو إتالف ،ب[ حبق ه على من له عليه دين قرض/20كأن حييل املسلم إليه املسلم]

أو إتالف على املسلم إليه فيمتنع ذلك يف  (3)كأن حييل املسلم من له عليه دين قرض/  ،عليه
 .(4)الصورتني

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
(، 9/274(، اجملموع للنووي )437-8/436(، فتح العزيز للرافعي )3/58( انظر: التهذيب للبغوي )1)

 (. 2/465مغين احملتاج للشربيين )
ي : بفتح امليم وإسكان العني ضرب من التمر، قيل: منسوب إىل معقل بن يسار الصحايب رض( املعقلي2)

(، والصحاح 11/465(، ولسان العرب )4/35هللا تعاىل عنه. أنظر: هتذيب األمساء واللغات )
 (. 5/1769للفارايب )

 أ[ من نسخة )ب( /79]ل( هناية 3)
 (. 515-3/514(، روضة الطالبني للنووي )433-8/432( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)
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 (فصل)

يف القسم األول من قسمي األلفاظ اليت تطلق يف البيع وقد أتث رت بقرائن عرفي ة أخرجتها 
 ،واإلشراك ،من كالتوليةأو الث ،عن مدلوهلا اللغوي بزايدة أو نقص، وهي إم ا متعل قة ابلصيغة

 أو ابملبيع، وسيأيت يف الفصل الثاين. ،واحملاط ة ،واملراحبة

مث استعملت يف نقل مجيع املبيع إىل املويل مبثل الثمن  ،فالتولية: أصلها تقليد العمل
 . (2)أو ما اشتق منه ،(1)بلفظها ،أو عني املتقو م ،املثلي

ه شريًكا ،واإلشراك: مصدر أشركه مث استعمل يف نقل بعضه بنسبته من الثمن  ،أي صري 
 .(3)بنحو لفظه

 .(4)واملراحبة: بيع مبثل الثمن مع ربح موز ع على أجزائه

 . (5)واحملاط ة: بيٌع مبثله مع حط   منه موز ع على أجزائه

                                 
 ( يف )ب( زايدة "مثاًل". 1)
(، والتعريفات للجرجاين 192(، وحترير ألفاظ التنبيه للنووي )ص9/3زيز للرافعي )( انظر: فتح الع2)

 (. 71)ص:
(، حترير ألفاظ التنبيه للنووي 3/528(، روضة الطالبني للنووي )9/4( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)

 ( 3/177(، حاشية اجلمل )9/286،كفاية النبيه البن الرفعة )192ص
(، والتعريفات للجرجاين )ص 3/528(، وروضة الطالبني للنووي )9/5ز للرافعي )( انظر: فتح العزي4)

210 .) 
( حترير ألفاظ التنبيه للنووي 6-9/5(، فتح العزيز للرافعي )5/294( انظر: هناية املطلب للجويين )5)

 (. 228)ص
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: أو جلاهل به (2)قال الزركشي -من اشرتى شيًئا لعامل ابلثمن  (1)إذا تقر ر ذلك ]فقول[
الثمن الذي  (3)أي مبثل ]أو عني[ ) مبا(له  )العقد بيع(هذا  )ولريُتَك(: -قبولهمث علم قبل 

مبثل الثمن األول يف  ،به املبيع، فإذا قبل املخاطب ملك املبيع دون زوائده املنفصلة )اشرتى(
أ[ يف املتقو م أبن ملكه املتويل كما أييت، فدخل /21](4)]وتعينه[ ،وصفة ،وقدرًا ،جنًسا ،املثلي

مث رجح أن   ،فيما إذا كان مؤجاًل ووقعت بعد احللول (5)حللول والتأجيل، لكن نظر ابن الرفعةا
العقد األول حىت يلزمه حااًل؛ ألن  األجل  (7)ال من ،الثاين من وقتها (6)األجل يكون يف ]حق[

 . (8)من صفات الثمن، وقد شرطوا املثلي ة يف الصفة

كالقدرة   ،أنه يلزمها مجيع أحكامه ، التولية كالبيع اجلديداملراد به: أن   (9)وأفهم قوله ]بيع[
خاصيتها  (10)والتقابض يف الربوي، لكن العلم ابلثمن يكفي عن ذكره؛ ]ألن [ ،على التسليم

كتجدد الشفعة إذا كان   ،مجيع ما يرتت ب عليه (11)وأنه يرتت ب ]عليها[ ،البناء على الثمن األول
                                 

 ( يف )ج( "فيقول". 1)
 (. 2/475(، مغين احملتاج للشربيين )2/91( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )أ( "وبقيمته". 4)
 (.2/91( النقل عن ابن الرفعه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 ( يف )ج( زايدة "وقت". 7)
-9/2العزيز للرافعي )(، فتح 3/488(، التهذيب للبغوي )5/307( انظر: هناية املطلب للجويين )8)

 (. 2/475(، روضة الطالبني لنووي،مغين احملتاج للشربيين )3
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
 ( ساقطة من )ج(. 11)



 
254 

، وأن  (1)وامتناع التصر ف قبل القبض ،لشفيع، وثبوت اخليارينوعفا ا ،املبيع شقًصا مشفوًعا
التولية ال تصح  يف عقد السلم؛ ألنه بيع قبل القبض، وأن  للمويل مطالبة املتويل ابلثمن 

: ينقدح أنه ال يطالبه حىت يطالبه ابئعه إذا قلنا يلحقه احلط، (3)، لكن قال اإلمام(2)مطلًقا
 ،وهو بسبيل من الرجوع مبا حط ،لبة املتويل؟ والذي يت جه األولوتوقف يف أنه هل للبائع مطا

ضع ف ما  (5)؛ ألنه ال علقة بينه وبينه، مث رأيت ابن الرفعة(4)وأنه ليس للبائع مطالبة ]املتويل[
ب[؛ للجهالة، وهو مؤيد ملا /21حبثه اإلمام: أبان  لو جعلنا املتوق ع كالواقع ملا صح  العقد هنا]

وعلى تقدير  ،جُياب عنه أبن  األصل عدم احلط   ،: يف تضعيفه نظر(6)شيخناذكرته، وقول 
قول من اشرتى شيًئا ملن مر  يف التولية: )و(وهو متمك ن من الرجوع بقدر ما حط،  ،وقوعه

منه  )بيع نصف(وإن مل يقل مناصفة أو ابلنصف  (7)يف هذا العقد أو يف بيع هذا/ )أشركتك(
شرتاك حُيمل على املناصفة، كما لو أقر  بشيء لزيد وعمرو جيعل إذ إطالق اال ،بنصف الثمن

لكن يف األول  ،بينهما نصفني، فإن قال يف ثلثه أو نصفه أو غريمها من الكسور صح  أيًضا

                                 
(، روضة الطالبني للنووي 9/3(، فتح العزيز للرافعي )308-5/307( انظر: هناية املطلب للجويين )1)

(3/527 .) 
(، فتح 3/488انظر: التهذيب للبغوي ). لك: جيوز قبل القبض؛ كاإلقالة( على الصحيح وقال ما2)

 (. 3/527( روضة الطالبني للنووي )9/3العزيز للرافعي )
 (. 5/309( انظر: هناية املطلب للجويين )3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
قيق خالد حت 347-346(. انظر: املطلب العايل البن الرفعة ص9/285( كفاية النبيه إلبن الرفعة )5)

 خلف العتييب
 (. 3/20( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )6)
 ب[ من نسخة )ب( /79]ل( هناية 7)
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لربعه ما مل يقل بثلث الثمن أو نصفه كما قاله  (1)يكون بيًعا لسدسه، ويف الثاين يكون ]تبًعا[
بنصف الثمن؛ ألن  مجلة املبيع  (4)ابلربع ]مثاًل[ (3)يكون ]شريًكا[ ؛ ألنه ال ميكن أن(2)النووي

غري ذكر عقد وال بيع كان   (5)مقابلة ابلثمن فنصفه بنصفه، ولو قال: أشركتك يف هذا من/
األول عن املويل  (8)وقع يف ]العقد[ )حط(يف التولية املتويل  (7)[(])وحلق، (6)كناية على األوجه

، لكن انزع فيه (9)أو وكيله وأحلق هبم األذرعي احملتال واملوصى له ابلثمنمن البائع أو وارثه 
ما أجنبيان عن البائع خبالف وارثه، وقد جياب أبن خاصتها التنـزيل على الثمن  ،الشارح أبهن 

أ[ /22وإن كاان] ،عن املتويل لذلك (10)وحيط هما بشرطه مل يوجد الثمن أو كله ]فسقط[ ،األول
لكل  الثمن بعد التويل  ولزوم البيع كما  ،ال هلما (11)نظرًا لغاية ]حط هما[ ،عأجنبيني عن البي

وظاهر أن  احلط  إمنا  ،ولو قبلهما ملا مر  أن  خاص يتها البناء على الثمن األول ،ولبعضه ،أييت
 يصح  يف غري الربوي املعترب فيه التماثل.

                                 
 ( يف )ج( "بيًعا". 1)
 (. 2/476( كما صرح به يف نكته النقل عنه انظر: مغين احملتاج للشربيين )2)
 ( يف )أ( "تشريًكا". 3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 ن نسخة )ج(. ب[ م/211] ل( هناية 5)
(، كفاية النبيه البن الرفعة 3/528(، روضة الطالبني للنووي )9/4( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)

 (. 2/476(، مغين احملتاج للشربيين )9/286)
 ( يف )ج( "وحق". 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 (. 3/179(، وحاشيه اجلمل )3/21( ذكرها صاحب حاشية العبادي )9)
 تسقط". ( يف )ب( "ف10)
 ( يف )أ( "حظهما". 11)
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ولو بعد  ،عنه كل  الثمن قبلها أبن حط   )بعد حطر الكلر(أي التولية إذا وقعت  )ولغت(
إن كان  (2)، وقول السبكي كابن الرفعة(1)أو بعدها وقبل لزومها؛ ألهنا حينئذ بيع بال مثن ،اللزوم

فتت جه الصحة منظر فيه أبن  احلط  يف املعىن إبراء بل  ،أي للبيع بلفظ اإلبراء ،احلط  بعد اللزوم
 ذلك. ومل يقولوا فيه ب (3)عرب  عنه املتويل ]به[

أم ا لو حط  بعد لزوم التولية فإهنا تصح  وينحط  الثمن عن املتويل ألهنا وإن كانت بيًعا 
ويف حق  (4)جديًدا فخاصيتها التنزيل على ما استقر  عليه الثمن األول، فهي يف حق ه ]كالبناء[

، ومبا تقرر يُعلم أن  األوجه ،نقل امللك كاالبتداء أن اإلبراء   حىت تتجدد فيه الشفعة كما مر 
[ (5)وإن قلنا إنه متليك، وقول الطربي ،كاحلط   بدل احلط   (6)ليس كاحلط  ضعيف، ولو ]عرب 

حبث أنه يسقط عن املتويل  كما  (7)ابلسقوط لشمل إرث املويل الثمن أو بعضه، فإن  الزركشي
يصح واحلط أييت عليه لو ورث الكل  قبل التولية أو بعدها وقبل اللزوم مل  (8)]و[ ،يسقط ابلرباءة
واحملاطة على  ،وأييت أيًضا يف املراحبة ،ب[ كما اقتضته عبارته/22أيًضا] (9)يف ]االشرتاك[

                                 
(، هناية احملتاج للرملي 2/475(، مغين احملتاج للشربيين )2/91( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)

(4/109 .) 
 ( 2/91( النقل عنهما. انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )2)
 ( يف )ب( "فيه". 3)
 ( يف )أ( "كالبقاء". 4)
. انظر: البيان لعمراين)( نقل صاحب "الب5)  ( 7/21يان" يف الشفعة عن الطربيِ  أنَّه ليس كاحلطِ 
 ( يف )أ( "غري". 6)
 (. 3/21( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )7)
 ( ساقط من )ب(. 8)
 ( يف )أ( "االشرتاط"، ويف )ج( "االشراك". 9)
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كعرض؛ ألنه   )والثمن متقورم(وقعت  )أو(تفصيل أييت فيهما، فلو أخره عنهما أيًضا كان أوىل، 
 )ملن ملكه(إذا وقعت  )إال(ما بذل  (2)]مبثل[ (1)يشرتط فيها كون الثمن مثلًيا ليأخذ ]املويل[

 (3)أي املتقو م، فإذا اشرتى عبًدا بثوب مثاًل مل يصح  تولية العقد فيه إال ملن ملك ذلك الثوب،/
وذكر القيمة مع  ،نعم إن قال املشرتي ابلعرض قام علي  بكذا وقد ول يتك العقد مبا قام علي  

ريه من وجهني يف الروضة وصر ح به غ (4)العرض جاز على األوجه الذي اقتضاه كالم السبكي
أو الرجل يف عوض  ،وأجرايمها فيما لو ول ت املرأة يف صداقها بلفظ القيام ،بال ترجيح (5)وأصلها

وهبذا  ،(7)وقياس ما مر  الصح ة فيهما أيًضا، لكن إن علم مهر املثل كما حبثه بعضهم ،(6)اخللع
 ية على املبيع غري مراد.يُعلم أن  ما أومهه قوله مبا اشرتى ِمن قصِر حملِ  التول

ولو   ،كاجلواهر وغريها  ،(8)كما يف األنوار  ،وتصح  التولية واإلشراك يف املستأجر أيًضا
 فكالكذب اآليت يف املراحبة، وقوله: أو والثمن إخل من زايدته. ،كذب املويل يف اإلخبار ابلثمن

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب( "مثل". 2)
 أ[ من نسخة )ب(. /80]لاية ( هن3)
 حتقيق ابتسام الغامدي. 207( انظر: االبتهاج للسبكي ص4)
 (. 3/528(، روضة الطالبني للنووي )4-9/3( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
(، أسىن املطالب لزكراي 3/528(، روضة الطالبني للنووي )4-9/3( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)

 (. 2/91األنصاري )
. -رمحه هللا تعاىل  -( قال الرملي: جزم به ابن املقري يف األوىل ومثلها البقية وأفىت بذلك الوالد 7)

 (.4/108انظرهناية احملتاج للرملي )
 (. 1/469( ونفى أن تكون يف املسلم فيه انظر: األنوار لإلردبيلي)8)
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ـك )بعتـ(ذ هو شرط بعد علمهما ابلثمن أو مبا قام به إ (1)قول من اشرتى ]شيًئا[)و( 
أ[ أو برأس املال أو حنوها بيع /23أي مبثله أو مبا اشرتيت أو بثمنه] )علير(به  )مبا قام(هذا 

تراد لالسرتابح يف الصيغة  )ومبؤن(أي ابلثمن الذي اشرتى به يف الصيغ الثالثة،  )به(لكله 
 ،وخياط ،(4)ءورفا ،وحارس ،(3)قص ار (2)على املعتمد كأجرة مح ال ]و[ ،األوىل فقط

ومثن  ،وأجرة طبيب ،(8)اصطبلأو  ،وأجرة خمزن ،(7)ومكس ،وقيمة صبغ ،(6)وصب اَغ (5)]وخبَّاز[
وأجرة كي ال فيما إذا  ،وعمارهتا ،ومؤنة تطيني الدار ،وعلف تسمني ،إن اشرتاه مريًضا ،دواء

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب( "أو". 2)
: حرفه حمور الثياب ومبيضها؛ ألنه يدقها ابلقصرة اليت هي القطعة من اخلشب، وهي ( القصار واملقصر3)

(، واتج 2/505(، واملصباح املنري )254من خشب العناب. انظر: خمتار الصحاح للرازي )ص
 (. 13/431العروس للزَّبيدي )

نَعته الرِ فء االلتئام رفأت الثوب أرفؤه رفأ، إذا ألمت خرقه. و رفء الثوب يضم بعضه : َمن صَ ( الرفاء4)
(، 15/175(، وهتذيب اللغة للهروي)2/1067إىل بعض ويألم بينه. انظر: مجهرة اللغة األزدي )

 (. 1/87ولسان العرب البن منظور )
 ( يف )ب، ج( "وخت ان". 5)
: حرفة الصباغه و الصبغ والصباغ ما يلون به الثياب والصبغ والصباغ: ما يصطبغ يف األطعمة. ( الصباغ6)

 ( 22/523(، واتج العروس للزَّبيدي)4/374انظر: العني للفراهيدي )
حب مكس اجلنه. : الضريبة اليت أيخذها املاكس، وهو العشار.. ويف احلديث: " ال يدخل صا( املكس7)

(، لسان 4/349(، النهاية يف غريب احلديث واألثر إلبن األثري)3/979انظر: الصحاح للفارايب)
 (. 6/220العرب البن منظور )

( االصطبل: للدواب، وهو موقف الدابة، وقال أبو عمرو اإلصطبل ليس من كالم العرب. انظر: 8)
 (. 11/18ظور )(، ولسان العرب البن من4/1623الصحاح للفارايب )
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رتي، أو اشرتى هو وغريه صربة مث اقتسماها  فإن  أجرة الكيل على املش ،اشرتى عرًضا مبكيل
فإن أجرة كيل الصربة اخلارجة  ،فإن  أجرة الكيل عليهما، أو اشرتى صربة بصربة مكايلة ،كياًل 

، وأحلق اإلسنوي بذلك ما إذا ترد د يف صح ة ما اكتاله البائع (1)عن ملك املشرتي عليه
ص، ونظر ابن النقيب يف ضم ذلك للثمن؛ فيستأجر من يكتاله له اثنًيا لريجع عليه إن ظهر نق

  .(3)اإلسنوي (2)فاألوجه خالف ما قاله/ ،ألنه ليس لالسرتابح والنظر متجه

وكل مؤنة تقصد  ،فيما إذا استأجره لينادي على العرض لبيعه (4)وكذا أجرة ]الدالل[
وعلف  ،سوةوك ،كنفقة  ،أي طلب بقائه )ال الستبقاء(من مؤن التجارة  (5)السرتابح؛ ]ألهنا[

وأجرة طبيب ملرض حدث يف  ،وفداء جناية ،وختليص من غاصب ،ومؤنة سائس ،لغري تسمني
ب[ فال يزاد على الثمن لوقوعها يف مقابلة الفوائد املستوفاة من املبيع ومبا قررته يف /23] ،يده

ري ما قام به شرح قوله به يعلم أنه ال يصح  عود الضمري على ما ملا يلزم عليه ِمن أن  املؤن من غ
ال أجرة )و( ،أو من تربع له ،أو فعل مملوكه )أجرة فعله(يدخل أيًضا  )وال(، (6)وليس مراًدا

ا تعد  قائمة  ،أو املستعار ،أو املستأجر ،اململوك له )بيته( أو املوصى له مبنفعته؛ ألن  العني إمن 

                                 
( الغرر البهية لزكراي األنصاري 3/530(، روضة الطالبني للنووي )8-9/7( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)

 (. 2/478(، مغين احملتاج للشربيين )3/22)
 أ[ من نسخة )ج(. /212] ل( هناية 2)
البهية لزكراي األنصاري  ( الغرر3/530(، روضة الطالبني للنووي )8-9/7( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)

 (. 2/478(، مغين احملتاج للشربيين )3/22)
 ( يف )ب( "الدال". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
-3/529(، روضة الطالبني للنووي )9/7( على الصحيح. من الوجهني. انظر: فتح العزيز للرافعي )6)

 (. 2/478(، مغين احملتاج للشربيين )530
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ن أجرته؛ ألن  الصورة أنه مل م (1)عليه مبا بذله ]ال يقال املستأجر يعد قائًما عليه مبا بذله[
جعل املبيع فيه ملا مر  أن  أجرة خمزن املبيع  (2)يستأجر البيت للمبيع بل لسكناه فيه، مث ات فق/

 ،وأجرة عملي أو عمل املتطو ع عين  أو بييت وهي كذا ،وطريقه: أن يقول: بعتكه بكذا،حمسوبة
ز كقام علي  بكذا قاله الدارمي، ، ولو ضم  املؤن وقال: وزنت فيها كذا جا(3)]وربح كذا[

وتوق ف فيه األذرعي من جهة أن  املتبادر وزن ذلك مثًنا، وقد جُياب مبنع كون املتبادر وزن 

 (4)چٹ ٹ ٹچ خصوص الثمن، ويصح  بيع املراحبة واحملاط ة بال كراهة لعموم قوله تعاىل: 
 .(5)«فبيعوا كيف شئتم فإذا اختلفت هذه األجناس»وخرب: 

فإذا قال: "بعتك" أو "وليتك العقد" أو "أشركتك فيه مبا اشرتيت" أو "برأس املال" أو 
 ". أ[  /24أو على] (7)أو يف (6)"أو "بربح درهم ]لكل عشرة[ )وبربح ده ايز ده("مبا قام علي 

أو حيط درهم لكل أو يف أو  ،(8)ده اَيز دهكبعتك مبا اشرتيت وحط   )أو حطه(كل عشرة، 

                                 
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 1)
 ب[ من نسخة )ب( /80]ل( هناية 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 . 275البقرة: آية:  سورة (4)
( رقم 3/1210( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدًا )5)

رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و  –( من حديث عبادة بن الصامت 1587)
ذهب ابلذهب والفضة ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح مثال ال»سلم: 

 «. مبثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )ب، ج( زايدة "كل عشرة". 7)
= عشرة، ايزده = أحد عشر ودوازده= اثنا عشر. انظر النظم ( مصطلح فارسي مكون من مقطعني: ِده 8)

= 
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وبيًعا يف النصف بنصف الثمن  ،كانت بيًعا يف الكل ابلثمن األول يف التولية  ،على كل عشرة
 ،وبيًعا يف الكل ابلثمن األول واملؤن اليت قصد هبا االسرتابح فيما قام عليَّ  ،األول يف اإلشراك

 يلزمه ما ذكر فيها.  ويف كل من الصور الثالث

موصوف بصفة السلم   ،(2)أي معني (1)]أو ثوب[ ،كدرهم  )واحد(أي مع ربح  )بربح(
أي الواحد بعد كل عشرة يف  )أو حطة(يف األوىل أبقسامها،  )بعد كل عشرة(كما هو ظاهر 
أبن حيط  من كل أحد عشر واحد، و"َده" بفتح الدال ابلفارسية عشرة،  (3)الثانية أبقسامها

، ففي املراحبة إذا اشرتاه (4)و"ايز َده" بفتحها أيًضا أحد عشر، أي كل عشرة رحبها درهم
وإن اشرتاه مبائة فالثمن  ،كما ذكر فقد ابعه مبائة  (6)مث ابعه ]مبائة وعشرة مث ابعه[ (5)]مبائة[

، ولو قال: "حيط  درهم من كل (8)(7)تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من ]درهم[
 ،وعلى ،ويف ،خبالف الالم ،ألن  من يقتضى إخراج واحد من العشرة ،ة" فاحملطوط العاشرعشر 

                                 
(، ومغين احملتاج للشربيين 1/210(، وفتح الوهاب لزكراي األنصاري )1/252املستعذب للبطال )

(2/477 .) 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب، ج( زايدة "أو". 2)
 ( يف )أ( زايدة "من كل". 3)
أنه كان اليرى أبسا بده ايزده وده دواز ده وألنه مثن معلوم فجاز  ( روي عن ابن مسعود رضي هللا عنه:4)

 (. 2/476(، مغين احملتاج للشربيين )3/133البيع به. انظر: املهذب للشريازي)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( العبارة ساقطة من )ب، ج(. 6)
 ( يف )أ( "سهم". 7)
(، مغين احملتاج للشربيين 529-3/528لنووي )(، روضة الطالبني ل6-9/4( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)

(2/477.) 



 
262 

وإال فال  ،مث إن أراد هبا التعليل كانت كالالم ،ويف نظريه من املراحبة يصح  العقد على األوجه
ب[، فلو قال: /24ولو من غري جنسه مث يبيعه مراحبة] ،ربح، وله أن يضم  إىل الثمن شيًئا آخر

وعشرين،  (2)وربح درهم لكل عشرة" فكأنه قال: ]مثانني[ (1)"اشرتيت مبائة وبعتك ]مبائتني[
لكن يشرتط  ،وإن كان الثمن من غريه ،والدرهم يف قوله: وربح درهم يكون من نقد البلد

ادمها يف اجلنس، وصر ح القاضي أبن ه لو قال اشرتيته بعشرة مثاًل وبعتكه أبحد عشر ومل يقل  ،احت 
وبه جزم يف  ،(3)فال خيار وال حط  انتهى ،حىت لو كان كاذابً  ،ال يكون عقد مراحبة ،احبةمر 

، ورد  الشارح توق فه أبن  املراحبة ينبين فيها الثمن على الثمن (5)لكن توق ف فيه األذرعي (4)األنوار
ملراحبة يف ذلك وهذا مل ينَب فيه العقد الثاين على الثمن األول؛ لعدم التعر ض له وكا (6)األول/

احملاط ة، وأفهم اشرتاط علمهما ابلثمن أنه لو كان دراهم أو حنطة معينة غري معلومة الوزن أو 
يف اجمللس مل ينقلب صحيًحا، ولو اختلفا  (7)الكيل ال يصح  بيعه مراحبة وأن  اجلهالة لو زالت/

 كما يف املطلب.   ،يف اعتقادمها مقدار احملطوط مل يصح  العقد قطًعا

أو أبطلها من  ،والبيع مساومة أوىل من املراحبة؛ خروًجا من خالف من حرمها
 .(8)السلف

                                 
 ( يف )أ( "مبائة". 1)
 ( يف )ب( "مبائتني". 2)
(، هناية احملتاج للرملي 2/477(، مغين احملتاج للشربيين )2/92( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)

(4/112-113 .) 
 (. 1/471( انظراألنوار لألردبيلي)4)
 (. 2/92انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) ( النقل عنه.5)
 أ[ من نسخة )ب(./81]ل( هناية 6)
 ب[ من نسخة )ج(. /212] ل( هناية 7)
( وروي عن ابن عباس، وابن عمر: أهنما قاال: )يكره هذا البيع(، وقال إسحاق ابن راهويه: ال يصح، 8)

= 
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 (1)واعلم أن  الثمن ما استقر  عليه العقد فيلحقه الزايدة والنقص واألجل واخليار ]وحنوها[
أ[ اشرتيت مل يلزمه احلط  أو قام /25قبل لزوم العقد، فإن حط  بعضه بعد لزومه وابع بلفظ]

مراحبة إال بلفظ  ،فإن حط  الكل  مل يصح بيعه ،رأس املال ]أجرب ابلباقي (2)وعلي  أ
وفارق التولية واإلشراك أبن ابتناءمها عليه أقوى من  ،، وال يلحق حط بعد املراحبة(3)اشرتيت[

ما ال يقبالن الزايدة ،عليه (4)]ابتنائهما[  . (5)خبالفها ،بدليل أهن 

أو  ،أي: مبا اشرتى به ،)به(وحماطة  ،والبيع مراحبة ،اإلشراكو  ،البائع قبل التولية )وخيرب(
 )بعيب(خيرب صدقًا )و(، (7)مل يرض إال به (6)وجواًب؛ ألن  ]املربح[ )صدقًا(مبا قام به املبيع عليه 

سواء عيب اجلناية وغريه لتفاوت الثمن  ،حادث عنده )وبعيب(والتصريح به من زايدته،  ،قدمي
، (9)ا مبا أخذه من أرش عن العيب القدمي ألن  األرش جزء من الثمن، وخيرب صدقً (8)بذلك

                                 
 (. 2/477 احملتاج للشربيين )(، مغين5/332وقال عكرمة بتحرميه. انظر البيان للعمراين )

 ( يف )ج( "وحنومها". 1)
 ( يف )ب( زايدة "على". 2)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 3)
 ( يف )ب( "ابتنائها". 4)
 (. 2/93( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 ( يف )أ( "الربح". 6)
(، مغين احملتاج للشربيين 3/531) (، روضة الطالبني للنووي10-9/9( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)

(2/479 .) 
انظر: الوسيط للغزايل . والفرق بينهما ( جيب اإلخبار ابلعيوب احلادثة سواء نقص العني أو القيمة8)

 (. 3/533(، روضة الطالبني للنووي )9/11( فتح العزيز للرافعي )3/164)
 (. 3/533وي )(، روضة الطالبني للنو 9/11( انظر: فتح العزيز للرافعي )9)
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وليس منه رخص  ،(1)إن غنب يف الشرى؛ ألن املشرتي منه اعتمد على نظره )وغنب(
فيما يظهر خالفًا  ،وقدره سواء أزاد فيه على عادة البلد أم ال )وأجل(كما هو ظاهر، ،السعر

هذا إن اشرتى مبؤجل للتفاوت الظاهر  ،د  ذلك أيًضا، مث رأيت الشارح ر (2)لألذرعي والزركشي
 وبني مقادير األجل. ،بني املؤج ل واحلال  

ولو كبريًا؛ ألن   ،يعين حمجورة )طفلة(مال  )من(لنفسه  )اشرتاء(خيرب أيًضا بنحو  )و(
ثاًل يف واحرتازًا عن التهمة، ولو كان ابنه م ،للمحجور (3)الغالب يف مثله الزايدة يف الثمن ]نظرًا[

فيما إذا اشرتى  (6)اإلخبار (5)كالمهم أنه ال ]جيب[  (4)ب[ غريه فكذلك، ]وأفهم[/25حجر]
 ،وأصله ،وهو مت جه النتفاء التهمة حينئذ، وخرج بطفلة وحنوه فرعه الرشيد ،من حنو طفل غريه

 .(7)ومكاتبه وحنوهم

على غرمي معسر أو  فيما إذا كان له دين )مماطل(معسر أو  )بدين(] (8)يف اشرتاء[)و(]

                                 
(، روضة 9/12( وهو أرجح الوجهني،واختار اإلمام والغزايل: أنه ال يلزم.. انظر: فتح العزيز للرافعي )1)

 (. 2/94(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )3/534الطالبني للنووي )
 ( 2/94( النقل عنهما. انظر: حاشية اللرملي )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ب( "فأفهم". 4)
 ( يف )أ( "جيرب". 5)
 ( يف )ب( زايدة "أيًضا". 6)
( فإن كان مع ولده الرشيد أو من أبيه، فأصح الوجهني ابتفاق األئمة أنه ال جيب اإلخبار عنه. انظر: 7)

(، كفاية 3/534(، روضة الطالبني للنووي )9/12(، فتح العزيز للرافعي )3/485التهذيب للبغوي )
 ( 9/276النبيه البن الرفعة )

 ( يف )ب( "فاشرتاء"، ويف )ج( "واشرتاء". 8)
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، (2)ألنه يشرتي عرفًا من مثله ابلزايدة للتخلص من التقاضي ،منه شيئًا به (1)مماطل فاشرتى[
، (3)خبالف املؤجل نب ه عليه البلقيين ،أما احلال على مليء  ويف   فال جيب اإلخبار ابلشراء به

 البيع ابلعرض فوق ما ابلعرض وبقيمته؛ ألنه يشدد يف ،وجيب اإلخبار صدقًا أيًضا ابلشراء
 ،إال إن انزعه املشرتي فال بد  من عدلني ،فيه ابلنقد وتكفي معرفته هبا على األوجه (4)يشدد/

أو قام علي كما قاله  ،أو برأس املال ،سواء أقال مبا اشرتيت ،وال يكفي االقتصار على أحدمها
وغريه خالفًا للمتويل  (9)عيورج حه األذر  (8)وجرى عليه الشيخان (7)[(6)والبغوي (5)]القاضي

 ومن تبعه.

 ابملتقو م. (10)وال جيب اإلخبار بقيمة املثلي كما جزم به السبكي كاملاوردي وأحلقه املتويل

وأخذ  ،واستعمال ال يؤثر ،وأخذ مهر هلا ،وأفهم كالمه أن ه ال جيب اإلخبار بوطئه للثيب
أو على ظهرها  ،بضرعها لنب أو ،ولو كانت عند الشراء حاماًل  ،زايدات منفصلة حادثة

ولو  ،ملقابلتها جبزء منه ،فاستوفاها حط  بقسطها من الثمن ،أو على النخلة طلع ،صوف

                                 
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من )ب(. 1)
 (. 12-9/11(، فتح العزيز للرافعي )3/485( انظر: التهذيب للبغوي )2)
 (.2/94( و نبه عليه األذرعي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 ب[ من نسخة )ب(./81]ل( هناية 4)
 (. 3/485القاضي انظر التهذيب للبغوي ) ( النقل عن5)
 ( املصدرالسابق. 6)
 ( يف )ج( "البغوي والقاضي". 7)
 (. 533-3/532(، روضة الطالبني للنووي )9/11( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
 (. 2/94( النقل عنه انظر حاشية اللرملي )9)
 (. 116-4/115( النقل عنهم انظر هناية احملتاج للرملي )10)
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وال جيوز  ،مث اشرتاها أبقل  أو أكثر أخرب ابألجري ،أ[ مبائة فخرج عن ملكه/26اشرتى شيًئا]
 .(1)ضمهما وال اإلخبار ابألول وإن كان بلفظ قام علي

أن يعرف قيمة كل  (2)]فطريقه[ ،أو مراحبة ،وأراد بيع أحدمها تولية ولو اشرتى ثوبني
خمربًا بلفظ  ،مث يبيعه حبص ته من الثمن ،يوزع الثمن على القيمتني (3)]و[ ،منهما يوم الشرى

مث يشرتيه منه  ،ومواطأة صاحبه أبن يبيعه ما اشرتاه ،ال بلفظ الشراء ،أو برأس املال ،القيام
كما يف أصل   ،(4)مكروهة تنزيًها ،واإلشراك ،أي ومثلها التولية ، املراحبةليخرب به يف ،أبكثر

 (6)وإن قلنا ابألول كما رج حه النووي ،فلو ابن للمشرتي األمر خيري ،وقيل: حمرم (5)الروضة
حيث عو ل على إخبار  ،وكان وجهه تقصري البائع فخري املشرتي ووجود نوع تفريط من املشرتي

 (8)خيرب ]صدقًا[ )وإال( ،حرمة ذلك على البائع (7)وإال فقياس التخيري/ ،عليهالبائع فلم حيرم 
على الفور فيما يظهر املشرتي مراحبة  )خري(أو ترك اإلخبار بواحد  منها  ،فيما ذكر أبن كذب

)نعم إن أخرب ومل حيط  شيء من الثمن إن أجاز لتقصريه ابإلجازة،  ،بني الفسخ واإلمضاء
الزايدة  )حطرت(و ،(9)ببينة أو إقرار صح  البيع ،كأن قال مبائة فبان بتسعني  ،ولو حطًا بزايدة(

                                 
 (. 2/94(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )3/534( انظر: روضة الطالبني للنووي )1)
 ( يف )ب( "وطريقه". 2)
 ( يف )أ( "أو". 3)
 (. 3/25( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )4)
 (. 3/532( ويف روضة الطالبني للنووي )9/10( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 (.3/532بني للنووي )( انظر: روضة الطال6)
 أ[ من نسخة )ج(. //213] ل( هناية 7)
 ( يف )ج( "صداقًا".8)
(، روضة الطالبني 3/486(، التهذيب للبغوي )3/137( وهو أظهر القولني. انظر: املهذب للشريازي)9)

 (. 3/532للنووي )
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ملا مر  ِمن أن   ،ب[/26مع رحبها عن املشرتي من الثمن يف التولية واإلشراك والبيع مبا قام عليه]
نه إذا وأم ا املشرتي فأل ،أم ا البائع فلتدليسه ،وال خيار هلما ،العربة مبا استقر  عليه العقد األول

 (1)سواء أكان املبيع ابقًيا أم اتلًفا، وتعبريه ابحلط  تبع فيه الرافعي ،رضي ابألكثر فباألقل  أوىل
كان أوىل؛ ألان  نتبني أن  العقد وقع مبا بقي ال أنه   (2)وغريه ولو قال سقطت كما يف الروضة

لرد  املتعذر، وقضي ة  حيتاج إىل إنشاء عقد خبالف اسرتجاع أرش العيب القدمي؛ ألن ه بدل عن ا
 . (4)وهو املعروف يف املذهب كما يف الروضة ،أنه ال حط  يف غري هذه الصورة (3)كالم املصن ف

واندفاع الضرر ابخليار  (6)/(5)بثبوت اخليار له قال السبكي ،ويندفع الضرر عن املشرتي
وجيوز له الرد   ،إال أن يسلك به مسلك التحالف ،وأم ا حالة التلف فال ،حالة البقاء صحيح

 (9)والغزايل (8)تبًعا لإلمام (7)وجياب أبنه ال بُعد يف ذلك، وأم ا ما اقتضاه كالم احلاوي ،وهو بعيد
حىت لو أخرب ابلثمن حااًل  ،وترك اإلخبار به ،من ثبوت احلط  فيما إذا كذب بغري الزايدة مما مر  

وحط  من  ،بيع حااًل ومؤجاًل بذلك األجلأو ترك اإلخبار به فباع به حااًل فبان مؤجاًل قو م امل

                                 
 (. 14-9/13( فتح العزيز للرافعي )1)
  (.3/536( انظر روضة الطالبني للنووي )2)
 (.2/100( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )3)
( قال النووي و املعروف يف املذهب: أنه ال حط بذلك، ويندفع الضرر عن املشرتي بثبوت اخليار. انظر 4)

 (. 3/536روضة الطالبني للنووي )
 حتقيق ابتسام الغامدي.240-239( انظر: االبتهاج للسبكي ص5)
 (.أ[ من نسخة )ب/82]ل( هناية 6)
 . 282( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص7)
 (.5/304( انظر: هناية املطلب للجويين )8)
 (. 167-3/166( انظر: الوسيط للغزايل )9)
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وفيما إذا ابن  ،غري أنه ال حيط  يف الغنب ،وكذا يف بقية الصور ،الثمن بنسبة التفاوت يف القيمة
وفيما بعده ما زاد  ،أ[ حيط  يف الغنب مقداره/27بل] ،أو مماطاًل ابلنسبة للقيمة ،البائع حنو طفله

 .(1)له وجه وجيه وإن كان ،فغري معروف ،على مثن املثل

 (3)صح  البيع ]أيًضا[ ،مث قال: إمنا اشرتيته مبائة ،غلطًا كتسعني )بنقص(أخرب  (2)[)أو(] 
 (8)]كما[ (7)كالرافعي  (6)وغريها خالفًا للحاوي (5)وهو املنصوص عليه يف األم (4)عند النووي

(ولكن  ،وعليه ال تثبت الزايدة ،يف غلطه ابلزايدة نظري ما مر  بني  ،فور أيًضاالبائع على ال )خرير
 (10)هذا ما مشى عليه ]يف[ ،املشرتي يف دعواه الغلط (9)([صدقه])إن الفسخ واإلمضاء 

لكن الذي رأيته يف نسخة  ،ومقتضاه أن  صدق مبين للفاعل ،يف حل  العبارة (11)اإلسعاد
ووارثه  (12)وهو أحسن ليشمل تصديق ]البائع[ ،ومشى عليه الشارح أنه مبين للمفعول ،معتمدة

                                 
 (. 26-3/25( الغرر البهية لزكراي األنصاري )1)
 ( يف )ب، ج( "و". 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 (. 3/536( انظر روضة الطالبني للنووي )4)
 (.7/111األم للشافعي )( انظر: 5)
 .283( انظر: احلاوي للقزويين ص6)
 .151( ذكرها الرافعي يف احملرر. انظر: احملررللرافعي ص7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )ب( "صدق". 9)
 ( ساقطة من )ج(. 10)
 حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل.1254( انظر: االسعادص11)
 ( يف )ب( "املشرتي". 12)
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 ،كأن قال: اشرتاه وكيلي)عذرًا (هو لغلطه  )بني(كذبه لكن   )أو(وسيمر  بك قريًبا نظري لذلك 
فغلطت من مثن متاع إىل آخر  ،أو نظرت يف جريديت ،وأخربت اعتماًدا على كتاب مزور عليه

وإن  (1)الشيخني فتسمع بي نته حينئذ؛ للعذر على املعتمد عند ،ابلبي نة أن ه اشرتاه مبائة )وأثبت(
فإن  ،املنصوص عليه أهنا ال تسمع؛ لتكذيب قوله األول هلا (3): املشهور ]و[(2)قال يف املطلب

؛ ألنه قد يقر  عند عرض اليمني (4)مل يكن له بينة جاز له حتليف املشرتي أنه ال يعرف ]ذلك[
ان أثبتنا للبائع اخليار ال تثبت الزايدة؛ ]أل (5)ب[ يف هذه احلالة/27وألن البائع معذور] ،عليه

ومل جيب على املشرتي لعدم رضاه هبا حال  ،إن شاء (6)ليتدارك ابلفسخ ضرر فوات الزايدة[
ومل يبني لغلطه  ،(7)يصدقه ]املشرتي[ )وأال( ،وال سبيل إىل إلزامه بشيء مل يرض به ،العقد
عليه  )إن ادرعى( ،قهأي البائع للمشرتي أنه ال يعلم صد )حلفه(أو مل يثبت كما مر   ،عذرًا

وال  ،؛ ألنه مكذب هلا بقوله األول(8)به؛ ألنه قد يقر وال يقبل بينة البائع يف ]األوىل[ )علمه(
وإال  ،فإن حلف املشرتي استمر البيع ،قوله بيمينه؛ ألنه رجوع عن إقرار تعل ق به حق  آدمي

  (9)قال الشيخان ،حلف عليه مث خري  املشرتي بني الفسخ واإلمضاء مبا ،حلف البائع على البت  
وقضيته كون اليمني املردودة كاإلقرار أن يكون   ،كذا أطلقوه أي كثري من األصحاب

                                 
 (.3/537(، روضه الطالنب)9/16ح العزيز للرافعي )( انظر فت1)
 (. 3/28( النقل عن املطلب انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقط من )أ(. 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ج( زايدة "وإمنا". 5)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من )ب(. 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ( يف )أ( "هذه". 8)
 (. 3/537(، روضة الطالبني للنووي )9/16: فتح العزيز للرافعي )( انظر9)
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  (1)وال تثبت الزايدة/ ويصح على مرجح النووي أي فيبطل على مرجح الرافعي ،كالتصديق

ق وإمنا إنه احل (5)، وقال يف األنوار(4)والغزايل (3)واإلمام (2)ومبا حبثاه صرح املتويل
؛ ألن (7)وإن كان قياس ما مر  يف الزايدة ذكر ]التعمد[ ،يف حالة النقص على الغلط (6)اقتصروا/

وكان قد اشرتاه مبائة مث قطعت يده  ،ابئع رقيق مثاًل مراحبة )وحيط( ،مجيع التفاريع ال أتيت فيه
أي مما  للقيمة )األقل من نقص(األرش عنها  (8)أو غريها مما يقدر ابألرش ]فيأخذ[

فإن كانت القيمة  )أخذه( (9)]يد[)وأرش( أ[ إىل الثمن كنسبة نقص القيمة إليها /28نسبته]
وأخذ البائع األرش نصفها حط  من الثمن ثلثه ال  ،مائة والثمن كذلك فنقص بقطع اليد ثلثها

ا ولو نقصا ثلث ،نصف القيمة؛ ألن وجود الزائد على قدر النقص لشرف كونه آدمًيا ال للنقص
إذا مل حيصل للبائع أكثر منه  ،ال ثلثاه (10)قيمته وأخذ األرش نصفها حط  من الثمن ]نصفه[

ونقص الثلثني املأخوذ ال ثلث  ،يف كل من نقص الثلث (11)ولو كان مثنه ثالمثائة حط  ]منه[

                                 

 ب[ من نسخة )ج(. /213] ل( هناية 1)
 (. 2/95( النقل عنه انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )2)
 (. 5/300( انظر هناية املطلب جلويين )3)
 (. 168-3/167( انظر الوسيط للغزايل )4)
 (.1/472)( انظر: األنوار لألردبيلي 5)
 ب[ من نسخة )ب(. /82]ل( هناية 6)
 ( يف )أ( "العمد". 7)
 ( يف )ب، "وأخذ" ويف )ج( "فأخذ". 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( يف )ج( "نصفها". 10)
 ( ساقطة من )ب(. 11)
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ال  ،وثلثاه يف نقص الثلثني ،الثمن أو ثلثاه، أو مائة وهي ثالمثائة حط  منه ثلثه يف نقص الثلث
حط  قدر  (1)وبه عرف أن قول أصله ]و[ ،وهو الصواب ،هذا ما أفهمته عبارته ،املأخوذ

ولو اطلع على عيب قدمي وأخذ أرشه مث ابع مبا قام  ،النقصان ال املأخوذ ليس على إطالقه
 .(2)علي حط األرش خبالف ما إذا ابع مبا اشرتى ذكره الشيخان

 : فرع

 ،وال يبيع بلفظ قيام ،وابع هبا مراحبة ،ذكر القيمة ،أو ملكه بنحو إرث ،اهتب بال عوض
أو  ،وعوض خلع: قام علي بكذا ،ويقول يف حنو أجرة ،وال أرش مال؛ ألنه كذب ،وال شراء

 .(3)يذكر أجرة املثل ومهره

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 ( ساقط من )ب(. 1)
 (.3/533(، روضة الطالبني للنووي )9/11( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 (.4/118(، هناية احملتاج للرملي )2/95املطالب لزكراي األنصاري )( انظر: أسىن 3)
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 )فصل(

 يف القسم الثاني من األلفاظ السابقة

مما تضمنه قوله  ،وغريها ب[ فمنها األرض/28أعين اليت تستتبع غري مسمياهتما] 
 والباغوهو  )وبقعة وبستان( (3)(2)كما ]يف أصله[  (1)وعرصة )يدخل يف بيع أرض وساحة(

ويقال لقصر حوله  )وقرية ودسكرة( (5)مبعىن واحد (4)الذي يف أصله كالمها فارسي ]معرب[
وللقرية ولألرض املستوية وللصومعة ولبيوت األعاجم يكون فيها  ،وحنوهمبيوت يكون للملوك 

أو  (8)والسبكي (7)كما حبثه ابن الرفعة  ،رطب )ما هبا من بناء وشجر( (6)الشراب واملالهي
 ايبس.

                                 
(، ومجهرة 1/298( عرصة الدار: وسطها، وهي ما ال بناء فيه، واجلمع عرصات وعراص. انظر: العني )1)

 (. 2/738اللغة )
 (.283( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص:2)
 ( يف )ج( "أبصله". 3)
 ( ساقطة من )أ، ج(. 4)
وهو مبعىن البستان، وقال اإلمام اجلويين فقد كان شيخي يرتدد بعض الرتدد  -( الباغ: ابلغني املعجمة 5)

يف العروش اليت عليها الكروم، من جهة أهنا ليست خملدة، والوجه عندان القطع بدخوهلا تنزيال على 
(، روضه 5/128جويين )انظر: هناية املطلب لل. املعهود من اسم الكرم، أو البستان، يف مطلق العرف

 (. 3/544الطالبني للنووي )
، واتج العروس 139(، طلبة الطلبة للنسفي ص10/229( انظر: هتذيب اللغة لألزهري )6)

 (. 11/293للزَّبيدي)
 (.175-9/174( انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )7)
 حتقيق ابتسام الغامدي.281-280( انظر: االبتهاج للسبكي8)
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قياًسا على ما  ،أو جعلت دعامة لنحو جدار ،لكن إن عرش عليها عريش لنحو عنب 
وفارقت الوتد أبنه أثبت فيها  ،ف ما إذا مل يكن كذلكخبال ،أثبت يف الدار من حنو وتد

وظاهر كالمهم: دخول شجر املوز  ،خبالف الشجرة اليابسة ،مثبًتا فصار كاجلر ،لالنتفاع به
فقال: إن  األصل املوجود  (3)وفص ل املاوردي ،(2)وصححه السبكي ،(1)وبه صرح البغوي ،مطلًقا

 ،كالشجر  ،والفرخ املستخلف يدخل ،يبقى بعد سنةكالزرع؛ ألن ه ال   ،وقت العقد ال يدخل
 ،ال عروق ،ويدخل أيًضا عريش حنو العنب (5)على ما فهمه ابن الرفعة ،يقتضيه (4)ونص األم
 ،إم ا أبن يؤخذ مثره مرة بعد أخرى )يدوم(بقيد زاده بقوله  )وأصل بقل(ايبسة.   (6)وأغصان/

: إن ه (9)، وقال األذرعي(8)ونص  عليه يف األم ،(7)ولو يف أقل من سنتني كما قاله مجع متقد مون
وإن مل  ،والقثاء ،ومن ذلك البطيخ ،والبنفسج ،أ[/29والنرجس] ،كالقطن احلجازي  ،املذهب

العربة مبا يوضع  (11)أخًذا من كالمهم؛ إذ ]مفهومه أن [ (10)يثمر فيما يظهر خالفًا للمصنف

                                 
 (.3/377لتهذيب للبغوي )( انظر: ا1)
 حتقيق ابتسام الغامدي.301( انظر: االبتهاج للسبكي ص2)
 (. 5/184( انظر: احلاوي للماوردي )3)
 (.46-3/45( انظر: األم للشافعي )4)
 (.180-9/179( كفاية النبية البن الرفعة ) 5)
 أ[ من نسخة )ب(./83]ل( هناية 6)
 (. 2/97لب لزكراي األنصاري )( كالروايين وغريه. انظر: أسىن املطا7)
 (. 47-3/46( انظر: األم للشافعي )8)
 (. 2/97( النقل عنه انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )9)
 (.2/103( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )10)
 ( ساقطة من )أ(. 11)
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مث رأيت الشارح نظر يف كالم  ،رته عند البيعمث (1)وإن مل ]توجد[ ،ليؤخذ مثره مرة بعد أخرى
 ،(4)والكرفس ،(3)واهلندابء ،والنعناع ،كالكراث  ،أو جيز مرارًا ،مبا يقرب مما ذكرته (2)]املصنف[

 .(7)جيز  إال مرةوفيه نوع ال  ،(6)والسلق املعروف ،(5)والقصب الفارسي

والكراث؛  ،النعناع (9)]وبزر[ ،واللوز ،(8)و ]اجلوز[ ،كنوى التمر  ،أي: ما يدوم )وبذره(

                                 
 ( يف )ب( "تؤخذ". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
بقل زراعي حويل وحمول من الفصيلة املركبة من أحرار البقول يطبخ ورقه أو جيعل )سلطة(.  ( اهلندابء3)

 (.2/997(، املعجم الوسيط )4/406(، اتج العروس للزَّبيدي )1/788انظر: لسان العرب البن منظور )
من أحر البقول. انظر: لسان العرب البن منظور بفتح الكاف والراء: بقلة معروفة وهي  :( الكرفس4)

 (.2/529، املصباح املنري للفيومي )268(، خمتار الصحاح للرازي ص6/196)
القصب الفارسي: منه صلب غليظ يسقف به البيوت، ومنه ما يتخذ منه األقالم. املصباح املنري ( 5)

(2/504 .) 
نبت له ورق طوال، وأصل ذاهب يف األرض، وورقه السلق: النبت الذي يؤكل وهي بقلة معروفة وهو ( 6)

رخص، يطبخ. وقال ابن دريد: فأما هذه البقالة اليت تسمى السلق، فما أدري ما صحتها، على أهنا 
(، اتج 1/285، واملصباح املنري للفيومي )152يف وزن الكالم(. انظر: خمتار الصحاح للرازي ص

 (. 25/456العروس للزَّبيدي )
 ان مما يؤخذ دفعة السلق بكسر السني واعرتضهما مجاعة أبنه مما جيز مرارا. ( عد الشيخ7)

وأجاب عنه األذرعي أبنه نوعان: نوع يؤخذ دفعة واحدة، وهو ما أراده الشيخان، ونوع مما جيز مرارا،      
اج (، مغين احملت2/97وهو املعروف مبصر وأكثر بالد الشام. انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )

 (.2/484للشربيين )
 ( يف )أ( "اجلزر". 8)
 ( يف )أ( "وكرر". 9)
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فيتبعها كما  ،وضع يف األرض للدوام والثبات من أجزاء مسماها عرفًا (1)]ألن ذلك كله لكونه[
 (3)]دخل[ (2)قوقها/فإن قال مبا فيها أو عليها أو هبا أو حب ،هذا كله عند اإلطالق ،يف الشفعة
مل تدخل قطًعا، وكالبيع فيما ذكر:  ،وحنو ذلك ،أو هبا أو عليها ،أو دون ما فيها ،ذلك قطًعا

أو غريها  ،أو أجرة ،أو عوض خلع ،وما إذا جعلها صداقًا ،والوصي ة ،والصدقة ،واهلبة ،الوقف
والفرق أن   ،واإلقرار ،(5)ة[]والعاري   ،خبالف الرهن كما أييت فيه ،(4)قاله األذرعي ،من األعواض

وال تتناول القرية مزارعها  ،خبالف حنو الرهن ،على االستتباع (6)]فقوي[ ،حنو البيع ينقل امللك
وال األرض مسيل  ،وإن قال: بعتكها حبقوقها؛ ألن  العرف ال يقتضي تناوهلا ،اخلارجة عنها

وقي ده مجع  ،يقول حبقوقها أو ،(7)ب[ ]يشرط[/29حىت] ،وشرهبا من حنو قناة مملوكة ،ماء
فإنه  ،خبالف ما لو اكرتاها لنحو زرع ،ما مل يستثنه ،ابخلارج عنها، أم ا الداخل فيها فيدخل

 .(8)يدخل مطلًقا؛ لتوقف االنتفاع عليه

وال يصح   ،فهي للبائع ،واجلزة املوجودة عند العقد ،وخرج بقوله: "أصل": الثمرة الظاهرة

                                 
 ( العبارة يف )ب( هكذا: "لكون ذلك كله... ". 1)
 أ[ من نسخة )ج(. /214] ل( هناية 2)
 ( يف )ج( "دخلت". 3)
 (. 2/93( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 ( يف )ب( "والغارم". 5)
 ( يف )ب( "قوى". 6)
 يف )ب( "بشرطه"، ويف )ج( "يشرتطه". ( 7)
-18-9(، فتح العزيز للرافعي )3/375(، التهذيب للبغوي )91-3/90( انظر: املهذب للشريازي )8)

 (. 3/545(، روضة الطالبني للنووي )19
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 (2)وغريمها (1)وإن مل يبلغ أوان اجلز كما قاله الشيخان ،جيب الوفاء بهو  ،البيع إال بشرط قطعها
: إال القصب الفارسي (3)قال مجع متقدمون ،لئال يزيد فيشتبه املبيع بغريه كثمرة يغلب تالحقها

شجر  (5)حيث ضبطه ابملعجمة ]ومنه[ (4)فال يكلف قطع ما ال ينتفع به، وسها اإلسنوي
األرض وال يعد يف أتخري وجوب القطع حااًل ملعىن اقتضاه، ونظر  اخلالف الذي يقطع من وجه

أو ال يعترب يف  ،(7)إم ا أن يعترب االنتفاع ]يف الكل [ ،يف االستثناء أبن الوجه التسوية (6)السبكي
ورد ه  ،خبالف ما هنا ،خبالف بيع الثمرة قبل بدو  الصالح؛ ألهنا مبيعة ،وهو األقرب ،الكل  

 ،كما لو ابع ذراًعا من ثوب ينقص بقطعه  ،ما ظهر وإن مل يكن مبيًعا يضر أبن   (8)األذرعي
 فيبطل العقد. انتهى. 

أبن  املبيع احلاصل بقطعه النقص يف الثوب مقصود  (9)وفرق شيخنا يف "شرح البهجة"
أ[ ال نظر حيث كان العقد سبًبا يف /30ويف مسألتنا اتبع ابإلضافة إىل غريه، ويرد  أبن ه] ،للبيع

أو اتبع، ويف "شرح  ،مقصود (12)إضاعته انشئة ]من[ (11)مال ]بني أن يكون[  (10)إضاعة/

                                 
 (. 3/540(، روضة الطالبني للنووي )9/22( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 ( 2/97(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )372-3/371ي )( كالبغوي انظر: التهذيب للبغو 2)
 (. 3/540(، روضة الطالبني للنووي )9/22( كاملتويل. فتح العزيز للرافعي )3)
 ( 5/242( انظر: املهمات لألسنوي)4)
 ( يف )ب، ج( "ومثله". 5)
 حتقيق ابتسام الغامدي262( انظر: االبتهاج للسبكي ص6)
 ( يف )ب( "ابلكل". 7)
 (.. 3/30النقل عنه انظر: الغرر البهية زكراي األنصاري ) (8)
 (. 3/30( انظر: الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية لزكراي األنصاري )9)
 ب[ من نسخة )ب( /83]ل( هناية 10)
 ( يف )ب، ج( "إىل كون". 11)
 ( يف )ب( "عن". 12)
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 ،؛ ألنه إمنا حيصل ابلنقل(2)وهناك متعذر ]شرًعا[ ،" أبن  القبض هنا متأت   ابلتخلية(1)الروض
 وهو متوقف على القطع املفضي إىل النقص.

وهو مبطل  ،ملفضي إىل النقصبل يف الشرط ا ،ويرد  أيًضا أبن  الكالم ليس يف القبض
حيصل مبجرد  (3)سواء أأتت ى القبض بدون النقص أم ال، أال ترى أن القبض ]يف الثوب[ ،للعقد

 ،خالفًا ملا أومهه كالم الشيخ ومع ذلك يبطل البيع فيه ،كما هو ظاهر  ،نقل اجلميع قبل القطع
ما يؤخذ فائدته دفعة  )ال( ،ر  مث إمنا يدخل عند اإلطالق ما يقصد لالستدامة كما م ،فكذا هنا

فكان األوىل أن يقول ال  ،وليس كذلك ،يوهم أن  ما بعده ليس بزرع )حنو زرع(وذلك  ،واحدة
 .(4)وثوم ،خراساين ،وقطن ،وفجل ،)جزر(ال حنو )و( ،ودخن ،وذرة ،أي: كشعري ،حنو بر   

ر عبارة اجلويين كما اقتضاه ظاه  ،ومنه ما يغرس على نية نقله حملل آخر ليكون أصلح له
وال فرق بني أن يقصد  ،بل قصد عدمه ،األول الدوام (6)ألنه مل يقصد ]بوصفه[ ؛(5)والغزايل

فإن نقل إىل احملل الثاين دخل يف بيعه؛ ألن القصد به  ،نقله إىل حمل من تلك األرض أو غريها
 الدوام حينئذ.

                                 
 (. 2/97) ( انظر: أسىن املطالب يف شرح روض الطالب لزكراي األنصاري1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
(، فتح الوهاب زكراي 3/539(، روضة الطالبني للنووي )20-9/19( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)

 (. 1/211األنصاري )
 حتقيق عبد هللا حممد العقيل. 1261( النقل عنهم انظر: اإلسعاد ص 5)
 ( يف )أ( "بوضعه". 6)
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ب[؛ ألنه ليس /30قوقها]وإن قال حب ،أي ما ذكر مما ال يدوم فال يدخل (1)[)وبذره(]
ا به ،فأشبه منقوالت الدار ،للدوام

ً
وأجاز  ،أو جاهاًل  ،وعلى املشرتي إبقاء ذلك حيث كان عامل

 ،أو تغري بعد رؤيته ،كبذر مل يره  ،ولو ابع أرًضا مع بذر أو زرع ال يفرد ابلبيع ،العقد كما أييت
وال يتأتى فيه  ،بطل البيع يف اجلميعأو مل ميكن أخذه من األرض وكرب مل ير كأن يكون يف سنبله 

وتعذ ر التوزيع فإن أمكن إفراد ما فيها ابلبيع أو دخل  ،تفريق الصفقة للجهل أبحد املقصودين
وكان ذكره أتكيًدا كما حبثه  ،(2)فيها عند اإلطالق ما كان دائم الثبات صح  البيع يف الكل  

وال  ،وغريه يف الثانية وإن فرضوه يف البذر (5)وذكره املتويل (4)وغريه يف األوىل/ (3)اإلسنوي
وجعله  ،فأبطل التصريح به ،يشكل ببطالن بيع اجلارية مع محلها؛ ألنه غري متحقق الوجود

 خبالف البذر والزرع املذكورين. ،مقصود العقد؛ ألنه يورث جهالة فيه

 ،قبله مبا يف األرض مما ال يدخل يف بيعها أبن رآها )جاهل(يف الفسخ مشرت  )وخري(
أي للمشرتي ما يف األرض،  )ال إن ترك له(أو مل يشرتها الزرع لتأخ ر انتفاعه  (6)قال األذرعي

 ،فيهما كما حل  عليه الشارح ورأيته يف نسخة معتمدة ،املبيع منه ابلبناء للمفعول )أو فرغ(
أ[ /31أو] من البائع (8)؛ لشموله الرتك ]والتفريغ[(7)وهو أوىل مما حل  عليه صاحب اإلسعاد

                                 
 ". ( يف )أ( "ونذره1)
 (. 485-2/484(، مغين احملتاج للشربيين )97-2/96( أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 (. 2/254( انظر: املهمات لألسنوي )3)
 ب[ من نسخة )ج(. /214] ل( هناية 4)
 (. 2/485( النقل عنه انظر: مغين احملتاج للشربيين )5)
 (.2/96( النقل عنه. انظر أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 بتحقيق عبدهللا حممد العقيل.1263( انظر: االسعاد ص 7)
 ( يف )ج( "والتقريع". 8)
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ال يقابل أبجرة عادة وحد ه بيوم أو بعضه حيمل على  )قصري(أي يف زمن  )بزمن(وارثه 
إذ يلزمه القبول يف األوىل وال نظر للمنة وإمنا نظروا  ،ومل يضر قلعه ابألرض فال خيار له ،الغالب

العقد فال  ابلثمن؛ ألهنا من أجنيب عن (2)ال تفسخ ]ونقدمك[ (1)إليها فيما لو قال الغرماء/
وقياًسا يف الثانية على ما لو رأى بسقف دار اشرتاها أو ببالوعتها خلاًل ميكن  ،(3)]حتتمل[

فإن  املشرتي يسقط خياره؛ لعدم الضرر خبالف ما إذا  ،وقال البائع أان أصلحه ،تداركه حااًل 
 .(4)أو ضر ابألرض ،طال يف زمن التفريغ

أنه لو  (5)يع فال خيري لتقصريه، نعم حبث ابن الرفعةوخرج ابجلاهل العامل مبا فيها حني الب
عرض ما يقتضي أتخري احلصاد عن وقته املعتاد خيري؛ ألنه مل يوطن نفسه على ذلك كما لو 

كما   ،وُعلم من كالمه صحة بيع األرض املشغولة مبا ذكر ،علم عيًبا وأقدم عليه فزاد وفيه وقفة
.ويصح قب ،لو ابع دارًا مشغولة ابألمتعة  ضها مع زرعها كما مر 

بل  ،له )فال أجرة(البيع بتشديد القاف فلم يفسخ  )إن بقرى(من ثبت له اخليار  )و(
يبقى الزرع إىل أول إمكان اجلذاذ دون هنايته بال أجرة ملدة بقائه؛ لرضاه وعدم تقصري البائع؛ 

؛ لرتكه ب[ يؤخذ أنه لو شرط القطع فأخر وجبت األجرة/31ومنه] ،ألنه زرع ملك نفسه
وقلع عروق مضر ة  ،وعلى البائع بعد القلع تسوية حفر األرض احلاصلة به ،الوفاء الواجب عليه

                                 

 أ[ من نسخة )ب(. /84]ل( هناية 1)
 ( يف )ج( "ويقدمك". 2)
 ( يف )أ( "حيمل". 3)
 (. 2/98(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )3/377( انظر: التهذيب للبغوي )4)
 (.3/30لبهية زكراي األنصاري )( النقل عنه. انظر: الغرر ا5)
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مبا إذا كان يف الدار أمتعة ال يتسع هلا ابب  (3): ]تشبيًها[(2)قال الرافعي ،(1)كالذرة والقطن  ،هبا
 وعلى البائع ضمانه. ،الدار ينقض

فإن ضر ت ابلغرس أو الزرع  ،تة تدخل يف بيع األرضواعلم أن حنو احلجارة املخلوقة واملثب
)على من مث كان )و(  ،(4)وأم ا املدفونة فال تدخل ،فهي عيب إن كانت األرض تقصد لذلك

وإن مل يضر  ،ابألرض املبيعة إن طلبه املشرتي )دفن(وكنـز  ،وخشب )حجر(حنو  ابئع نقل(
، وللبائع التفريغ (5)فإن  له أمًدا ينتظر ،رعخبالف الز  ،سواء أعلم حال األرض أم ال ،بقاؤه فيها

وعلى البائع إذا نقل املدفونة ])طم  ،أيًضا بغري رضى املشرتي ولو مسح له هبا مل يلزمه القبول
 ،وإن علم املشرتي احلال؛ لئال يتضرر ابحلفر ،ابألرض بسبب القلع (7)]حدثت[ (6)حفر([

أي وإن مل  ،اب املزال ابلقلع من فوق احلجارة مكانهأن يعيد الرت  (8)واملراد ابلطم  كما يف املطلب
كيف كان   ،وكذا يقال فيما مر  آنًفا، وحبث الشارح أنه ال جيوز له وضع الرتاب يف احلفر ،يستو

                                 
(، هناية احملتاج 2/486(، مغين احملتاج للشربيين )97-2/96( انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )1)

 (. 4/127للرملي )
 (. 9/21( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 ( يف )أ( "نسبتها". 3)
(، مغين احملتاج الشربيين 2/98األنصاري )،أسىن املطالب زكراي 105( انظر: منهاج الطالبني للنووي ص4)

 (. 127-4/126(، هناية احملتاج للرملي )2/485-486)
 (. 3/541(، روضة الطالبني للنووي )24-2/23( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 ( طمس يف )أ(. 6)
 ( يف )أ( "حديث". 7)
 .(3/32( النقل عن املطلب انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )8)
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من تسويته فيها تقريًبا  [أ/32]بد   (1)]بل ال[ ،ولو يف جانب واحد حبيث يبقى ارتفاع واخنفاض
لكن األقرب  ،وهو املت جه من حيث املعىن ،بقدر اإلمكانلألرض من الصفة اليت كانت عليها 

وجيب على البائع النقل والطم  بطلب املشرتي كما مر  وإن علم  ،إلطالقهم أنه ال يكل ف ذلك
كون )بعد قبض إن جهل مشرت(وقع  )مدرة نقل(مثل  )أجرة(جيب عليه  )وكذا( ،(2)بدفنها

القبض ملا مر أن   (3)خبالف ما إذا وقع ]قبل[ ،ة عليهاحلجارة هبا لتفويت البائع منفعة تلك املد  
أن  مد ة تفريغ األرض من الزرع كمد ة تفريغها من  (4)جناية البائع حينئذ كاآلفة وال خيفى/

يف وجوب األجرة وإن مل جيب ملد ة بقائها كما مر  وقوله: "وكذا املقيد ملا قر رته قبله"  ،احلجارة
 (5)فجعل/ ،وال أرش؛ لعلمه ابحلال ،ود احلجارة فال أجرة له مطلًقامن زايدته أم ا إذا علم بوج

 ،وإن طالت ،كما لو اشرتى دارًا فيها أقمشة يعلمها فال أجرة له مد ة نقلها  ،زمن قلعها مستثىن
وما اقتضاه ظاهر ذلك من لزوم األجرة إذا جهل ابألمتعة غري مراد؛ لعدم صحة قبضها قبل 

خبالف املشغولة ابألحجار  ،ع أجرة مد ته مطلًقا؛ ألن  جنايته حينئذ لغوفلم يلزم البائ ،التفريغ
فلذا فصل فيها بني جهل  ،كما يصرح به كالمهم هنا  ،يصح  قبضها قبل النقل

 .(6)ب[ وعلمه/32املشرتي]

                                 
 ( يف )ب، ج( "فال بد". 1)
(، مغين احملتاج 2/98(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )29-9/28( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

 (. 128127-/4(، هناية احملتاج للرملي )2/486للشربيين )
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ب[ من نسخة )ب(./84]ل( هناية 4)
 أ[ من نسخة )ج(./215] ل( هناية 5)
يف أصحح االوجه يف وجوب األجرة إذا نقل بعد القبض وإذا نقل قبل القبض مل جتب انظر: فتح  (6)

 (. 342-3/341(، روضة الطالبني للنووي )26-9/25العزيز للرافعي )
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 ،: وحبث البلقيين أن  البائع لو ابع احلجارة آلخر برؤية سابقة مل حيل  حمل ه(1)قال شيخنا
ولو قبل القبض؛ ألنه أجنيب عن البيع وإذا ظهر ابألرض حنو  ،أجرة مد ة نقلها (2)]فتلزمه[

سواء أضر  األرض أبن نقص  ،)فيخري إن تضررر بنقلها(حجارة مدفونة ومل يعلمها املشرتي 
إن كان النقل  ،األجرة واألرش (3)فإن أجاز ]فله[ ،أبن مضت مد ة ملثلها أجرة ،قيمتها أم ال

)ال إن  ،(4)ر  وال يسقط خياره بقول البائع أان أغرم لك األجرة واألرش للمنةبعد القبض كما م
املشرتي ببقائها فيسقط خياره  )مل تضر(احلال أهنا )و(( أي تركها البائع للمشرتي، تركت
 (5)إبقاء للعقد وإن كان فيه من ة؛ إذ ال ضرر وفارق ما قبله أبن  املنة هنا حصلت ]مبا[ ،حينئذ

 خبالفها يف تلك. ،بيع يشبه جزؤههو متصل ابمل

لقطع اخلصومة ال متليك كما  (7)كان بلفظ تركته للمشرتي ]إعراض[  (6)وهذا الرتك ]إن[
 ،وله الرجوع فيه إن أراد ،فلو قلعه املشرتي أي: أو غريه فيما يظهر فهو للبائع ،(8)يف ]الفعل[

خبالف اهلبة  ،فاسدة على األوجه، ومثله ما لو وهبها له هبة (9)وحينئذ يعود خيار املشرتي[
أ[ /33أو كان] ،هذا كله إذا كانت األرض بيضاء ،وال رجوع للبائع ،الصحيحة فإنه ميلكها هبا

                                 
 (. 3/32( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )1)
 ( يف )ب، ج( "فيلزمه". 2)
 ( يف )ج( "فعليه". 3)
 ( 3/542(، روضةالطالبني للنووي )9/25 اليسقط. انظر: فتح العزيز للرافعي )نيه( على أصح الوج4)
 ( يف )ب( "كما". 5)
 ( يف )ب( "إذا". 6)
 ( يف )أ( "اغراض". 7)
 ( يف )ج( "النقل". 8)
 ( من قوله: "وإعراض" إىل هنا ساقط من )ب(. 9)
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ا فللبائع القلع ،فيها غراس عند البيع واشرتاه معها
ً
أو  ،وال يضمن نقص الغراس ،فإن أحدثه عامل

وقال  ،لرجوع الضرر إىل غري املبيع (1)قال الرافعي ،جاهاًل وتضرر الغراس ابحلجر فال خيار
فإن كانت األرض  ،وقد حدث عند املشرتي ،: ألن  الغراس عيب يف األرض البيضاء(2)غريه

وإال امتنع  ،نقص ابلغراس وقلعه فله القلع والفسخ (3)تنقص أيًضا ابحلجر فإن مل حيصل ]فيها[
البائع فنقص الغراس لزمه أرش وإذا قلع  ،لكن له األرش ،الفسخ المتناع رد  املبيع انقًصا

ولو كان على احلجر زرع ألحدمها ترك إىل زمن احلصاد؛ إذ له أمٌد يُنتظر خبالف  ،النقص
مل يعلمها املشرتي املستفاد من كالمه دون كالم أصله ما لو علمها  (4)الغراس، وخرج بقوله و

أو  ،ن ال يزول ابلقلعوكا ،وإن ضر  قلعها لتقصريه، نعم إن جهل ضرر نقلها ،فال خيار له
: وهو الذي ال جيوز (5)يتعط ل به مد ة ملثلها أجرة فله اخليار كما صر ح به املتويل، قال ابن الرفعة

 وكالم األصحاب يشهد له. (6)غريه/

وبقوله: ]إن تضرر ما إذا مل يتضرر ابلنقل وإن جهل فال خيار له أيًضا؛ لعدم الضرر، 
[ما إذا ضر   ومل تضر   (7)وبقوله[ سواء  (9)أيًضا فللمشرتي اخليار (8) تركها والصورة أن  قلعها ]يضر 

                                 
 (. 9/28( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 (.3/33. انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )ب وابن الصباغ( كالقاضي أبو الطي2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ج( زايدة "أن". 4)
 (.2/98( ونبه علية الزركشي النقل عن املتويل وابن الرفعه: انظرأسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 أ[ من نسخة )ب(./85]ل( هناية 6)
 العبارة ساقطة من )ب(.  (7)
 ( يف )ب، ج( "مضر". 8)
 ( يف )ب( زايدة "أيًضا". 9)
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كما اقتضاه كالم   ،ال عكسه ،ب[ ضرر قلعها دون ضرر تركها/33أجهلها أم علم هبا وجهل]
يطمع يف أن  البائع  (2)أبنه ]قد[ ،خالفًا جلمع متأخرين وتعليلهم: ثبوت اخليار فيه (1)الشيخني

ويفرق بينه وبني معكوسه: أبن  األصل  ،ذ ال يصلح هذا الطمع علة لذلكإ ،يرتكها له منظر فيه
خبالف ما  ،فالقلع يغلب على الظن  وجوده، فإذا جهل ضرره كان معذورًا ،عدم ترك البائع هلا

وال يسقط اخليار  ،فإن ه وط ن نفسه على الرضى به ،إذا علم ضرره وأقدم عليه مع ظن  وجوده
وال يرتك األحجار؛ ألن الصورة أن ه  ،ال يفسخ وأغرم لك أجرة مد ة النقل هنا أيًضا بقول البائع:

مضر  فإن أجاز املشرتي حيث خري لزم البائع النقل والتسوية كما مر  وأجرة النقل وأرش عيب 
 ال قبله نظري ما مر  أيًضا. ،بقي بعد التسوية إن كاان بعد القبض

بقيد  ،(4)وبره )نعل(عند اإلطالق  ع دابرة()يف بييدخل )و( (3)ومن األلفاظ ]الدابَّة[
أم ا النعل الذي كله أو  ،إذا كان مستمرًا التصاله هبا ،أو ذهب ابألوىل )غري فضة(زاده بقوله: 

 .(6)/(5)وحلرمة استعماله ،للعرف ،بعضه من فضة أو ذهب فال يدخل

وما حل  ،كضبة كبرية لزينة  ، يدخلما حرم استعماله ال (7)ومنه يؤخذ أن ]كل[ 
                                 

 (. 3/542(، روضة الطالبني للنووي )9/25( فتح العزيز للرافعي )1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 ( يف )أ( "الدالة". 3)
ريتها،وانقة مرباة: ( احللقة من الذهب والفضة وحنومها إذا كانت دقيقة معطوفة الطرفني،بروت الناقة وأب4)

 (.37/162(، اتج العروس للزَّبيدي)14/71جعلت يف أنفها برة. انظر: لسان العرب البن منظور )
(، أسىن املطالب لزكراي 9/211(، كفاية النبيه البن الرفعة )9/37( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)

 (. 2/100األنصاري )
 ب[ من نسخة )ج(. /215] ل( هناية 6)
 طة من )أ(. ( ساق7)



 
285 

أو  ،عبد ،)قن(يف بيع  )ال(وال يدخل حنو عذار ومقود  ،أ[ كضب ة كبرية حلاجة/34يدخل]
خالفًا ملا يف أصله   (2)(1)]عليه[ )ثوب(وكذا  ،أو نعل ،أو خامت ،أو خنثى حلقه إبذنه ،أمة

 ،ألن  العرف مل يدل على متل كهو  ،اقتصارًا على مقتضى اللفظ ،وإن كان ساتر عورته (3)كاحملرر
 .(5)قاله العز بن عبد السالم (4)وإن دل  على املساحمة

وال  ،واخلنثى من زايدته وال يدخل وتر القوس يف بيعه ،وقوله غري فضة كإفادة حكم األمة
كثقب فهي لقطة،   ،إال أن يكون فيها أثر ملك ،بل هي للصياد ،لؤلؤة جبوف مسكة يف بيعها

مملوكة للبائع جبملتها حىت ختومها إىل األرض  )أرض(عند اإلطالق  )دار(بيع  ()يفتدخل )و(
وحينئذ فاألقرب  ،أو موقوفة كأرض سواد العراق ،وذكرها من زايدته ال حمتكرة للبناء ،السابعة

وال فرق بني العامل واجلاهل، مث رأيت  ،فال يتأت ى تفريق الصفقة ،محل اإلطالق على البناء فقط
واألقرب األول، نعم خيري اجلاهل كما حبثه بعضهم وهو  ،أشار إىل ما خيالف ذلكالشارح 

 .(6)واضح

والنص  ،إن أثبت فيها ،ولو من خشب ،حىت محام يعد من مرافقها ،فيها أبنواعه )وبناء(

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 (. 2/100( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)

 (.106،املنهاج للنووي )ص153( انظر: احملرر لرافعي ص3)

 ( يف )ج( زايدة "به". 4)

 حتقيق عبدهللا حممد العقيل. 1267( النقل عنه انظر: اإلسعاد ص5)

 (.3/32غرر البهية لزكراي األنصاري )( حبثه الشيخ زكراي األنصاري. انظر: ال6)
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جذوعه  (4)]و[ (3)ساابطوحىت  ،(2)املنقولة (1)على عدم دخوله حممول على محامات احلجاز
مغروس  )وشجر( (6)،/(5)ب[ يدخل على األوجه/34وإال مل ] ،من الطرفني على حائطها

 (8)]مبعىن[ )كرحى(سواء أكان ال من تتمتها؛  ،)لبقاء(فيها  )وما أثبت( ،(7)وإن كثر ،فيها
 ،أي: من حجريها تبًعا لألسفل املثبت )بفوقاين(بقرينة قوله:  ،األسفل من حجريها

 ،واملطينة ،واألسرة املسمرة ،والسالمل ،واألواتد املثبتة ،والرفوف ،(10)واإلجاانت ،(9)يبوكاخلوا
وحرميها بشجره  ،والفضة ،كالذهب  ،واملعادن الباطنة ،وحنو خشب القصار ،وقدر احلمام

واألبواب  ،وإال فال يدخالن، أو من تتمتها كالسقف ،فذاملغروس فيه إن كانت بطريق ال ين
 (11)وكل ،وما فيها من احللق والسالسل ،أي: معه ،له )مبفتاح(مثبت عليها  )وغلق( ،املنصوبة

                                 
فكأنه منع كل  واحد منهما أن ، هو جبل ممتد  حيجز بني غور هتامة وجندو  ،ابلكسر، وآخره زاي: احِلَجاز (1)

  .(1/380مراصد االطالع )، و (2/218) لحمويل معجم البلدان. انظر: خيتلط ابآلخر فهو حاجز بينهما
  (.2/488(، مغين احملتاج للشربيين )3/545(، روضة الطالبني للنووي )9/32انظر: فتح العزيز للرافعي )( 2)
(، 7/218( الساابط: سقيفة بني حائطني حتتها طريق، واجلمع سوابيط وساابطات. انظر: العني )3)

 (. 3/1129والصحاح )
 ( ساقطة من )ب، ج(. 4)
 (. 4/131ايةاحملتاج للرملي )( من أصل ثالثة أوجه انظر: هن5)
 ب[ من نسخة )ب(./85]ل( هناية 6)
( فتح العزيز للرافعي 3/375(، التهذيب للبغوي )3/92( وهوظاهر املذهب. انظر: املهذب للشريازي )7)

 (. 3/545(، روضة الطالبني للنووي )9/32)
 ( يف )ب، ج( "يعين". 8)
 (.1/213(، املعجم الوسيط)2/224اتج العروس للزَّبيدي) ( اخلابية وعاء املاء الذي حيفظ فيه. انظر:9)
،لسان العرب البن 128( االجانة: هي الىت تغسل فيها الثياب. انظر: خمتار الصحاح للرازي ص10)

 (. 13/186منظور )
 ( هنا بني السطور يف )ج( زايدة هي: "عطف على قوله ال من بعضها". 11)
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وآالت  ،والطاحون ،وصندوق البئر ،كرأس التنور  ،يتوقف عليه يقع متصل (1)]منفصل[
وماء  ،والدفائن ،والبكرة ،والدلو ،ثبت السريروخرج بقوله: ما أ ،(2)وألواح الدكاكني ،السفينة

ومباء البئر احلاصل  ،تبًعا لغلقه ،ومفتاح غلق منقول ،والرفوف املوضوعة على األواتد ،الصهريج
 ،حالة البيع، نعم لو مل يشرتط دخوله يف العقد فسد الختالطه ابحلادث اململوك للمشرتي

 . (3)اء فيما ذكر فيهوهي كامل ،والنورة ،واملعادن الظاهرة؛ كامللح

إن مل يشرتط  )عرق(أ[ /35عند اإلطالق] (4)بال ]أرض[ )شجر(يدخل يف بيع )و(
أو مل يشرط شيء؛ ألنه حينئذ جيب إبقاء الشجر لكن إن كان  ،أبن شرط إبقاءه ،قطع الشجر

وبناء على  ،إال إن كان له غرض كوضع جذع ،بل إن شرط إبقاء اليابسة بطل البيع ،رطًبا
خبالف اليابس إذا كان الشجر رطًبا؛ ألن  ،؛ ألهنما يعدان من أجزائه)وغصن رطب(وجه، األ

 ،(5)وتناقض فيه كالم اإلمام ،ومشل كالمهم أغصان شجر اخلالف ،كالثمرة  ،العادة فيه القطع
وما يرتك ساقه  ،فتدخل أغصانه ،: هو نوعان؛ ما يقطع من أصله(6)لكن قال القاضي

 .(8)فال يدخل وأشار إليه الشيخان ،أغصانه (7)]ويؤخذ[

                                 
 ( يف )أ( "متصل". 1)
(، التهذيب للبغوي 3/92) هني يدخل مجيع ماسبق انظر: املهذب للشريازي( على أصح الوج2)

 (.3/546) ( روضه الطالبني33-9/32(، فتح العزيز للرافعي )3/379-380)
 (. 2/100( انظر: املصادرالسابقه وأسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 ( يف )أ( "أرش". 4)
أبهنا ال تدخل ألهنا تقصد للقطع كالثمرة. انظر أسىن  ( صرح اإلمام يف موضع ابلدخول وصرح به آخر5)

 (. 2/490(، مغين احملتاج للشربيين )2/100املطالب لزكراي األنصاري )
 (. 2/490(، مغين احملتاج للشربيين )2/101( انظر: النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ( يف )ج( "وتؤخذ". 7)
 (. 3/549(، روضة الطالبني للنووي )38-9/37رافعي )( انظر: فتح العزيز لل8)
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خالفًا لإلسنوي حىت ورق  (1)كما اقتضته عبارة املنهاج  ،أي مع ورق عليه رطب )بورق(
 ،(3)كما جزم به املاوردي  ،ال ورق احلناء ،]واآلس ،والسدر ،وإن قصد لرتبية الدود (2)]التوت[
 ،عللوه؛ أبنه ال مثرة له غري الورقو  ،(7)ورجحه الزركشي ،(6)[(5)وصححه ابن الرفعة ،(4)والروايين

ما رج حه  (8)وعليه ]حيمل[ ،ومنه يؤخذ أن بعض أنواعه الذي له مثرة تقصد يدخل ورقه
 من دخوله.  (9)املصنف يف روضه

وكأن معىن علتهم املذكورة أنه ليس له مثرة  ،النيلة (12): ومثله ]ورق[(11)(10)قال القمويل
ب[من كالمهم يف /35وإن كان قصده أكثر أخًذا ] فمىت قصدت دخل الورق ،تُقصد أصاًل 

                                 
 .106( انظر: منهاج الطالبني للنووي ص1)
 ( يف )ج( "التوب". 2)
 (. 168-5/167( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )3)
 (. 4/474( انظرحبر املذهب لروايين)4)
 (. 183-9/182( كفاية النبيه البن الرفعة ) 5)
 ب(. ( العبارة ساقطة من )6)
 (.2/101( رجحه ابخلادم. النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي االنصاري )7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 (. 1/578( انظر: روض الطالب البن املقرئ )9)
. له مصنفات منها: )البحر ، املصري،( أبو العباس، أمحد بن حممد بن مكي بن ايسني القرشي10)

احمليط(، )وجواهر البحر(. تويف: سنة سبع وعشرين وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية 
 (.  2/254(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) 9/30الكربى)

 (. 3/35( النقل عنه انظر: الغرر البهية زكراي األنصاري )11)
 ( يف )ب، ج( "أوراق". 12)
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وإن كانت  ،وغريه ،أوعية الطلع (1)د وكالورق الكمام ]وهي[،املقصود لرتبية الدو ،ورق الفرصاد
وهو ما يقصد من املبيع ولو  )ال مثر( (3)،/(2)والعرجون كما اعتمده شيخنا ،الثمرة مؤبرة

أبن  ،(5)[/)ظهر(إلطالق بل يكون للبائع إن فال يتبع الشجر عند ا (4)]كالورد[ ،مشموًما
أو  (7)أو تفتح ]كمام الورد[ ،والتني ،مثر حنو العنب (6)تشقق طلع النخل أو تشقق أو ]بزر[

انعقد أو ظهر حنو ايمسني أو انعقد حنو جوز وإن مل يتشقق  ،ومشمش ،تناثر زهر حنو رمان
، واألصل (8) يظهر أنه للبائع عمل بهوفيما مل ،قشره األعلى فإن شرط فيما ظهر أنه للمشرتي

إال أن يشرتط  من ابع خناًل قد أب رت فثمرهتا للبائع»: ♀يف ذلك ما صح  من قوله 

  .(9)«املبتاع

                                 
 ( يف )أ( "يف". 1)
 (. 2/101( أسىن املطالب زكراي األنصاري )2)
 أ[ من نسخة )ج(. /216] ل( هناية 3)
 ( يف )أ( "كالورق". 4)
 أ[ من نسخة )ب(./86]ل( هناية 5)
 ( )ب( "بذر". 6)
 ( يف )ج( "كمامها كورد". 7)
(، 46-9/44(، فتح العزيز للرافعي )3/268(، التهذيب للبغوي )3/98( انظر: املهذب للشريازي)8)

 (. 552-3/551روضة الطالبني للنووي )
( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب البيوع، ابب من ابع خنال قد أبرت أو أرضا مزروعة أو إبجارة 9)

( رقم 3/114(، و ابب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل )2204( رقم )3/78)
(، ومسلم يف صحيحه، كتاب 2716)( رقم 3/189(، و ابب إذا ابع خنال قد أبرت )2379)

( من حديث عبد هللا بن عمر 1543( رقم )3/1172املساقاة، ابب من ابع خنال عليها مثر )
= 
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فيه،  طلع الذكور (2)وهو تشقيق طلع اإلانث ]وذر[ (1)مفهومه أهنا عند عدم ]التأبري[
وكل من القسمني صادق  ،فيكون للمشرتي إال أن يشرتطها البائع ،وتشققها بنفسها ملحق به

 أبن يشرط له أو يسكت عن ذلك.

ولو  ،بتبعية غري املؤبر للمؤبر ،كلها أتبري بعضها  (3)وأحلق ابلنخل سائر الثمار و]كتأبري[
كما   ،وجنس ،وعقد ،يتحد بستان من العسر، وشرط هذه التبعية أن (4)خنلة ملا يف تتبع ]ذلك[

دون  ،أ[ بشرطها تشقق جوز قطن يبقى أصله سنتني فأكثر/36سيذكره وكالتأبري يف التبعية]
وإن احتدا فيما ذكر إذ ما يظهر  ،ال يتبع الظاهر (5)تشقق حنو ورد وايمسني فما مل يظهر ]منه[

وأقراه خالفًا ملا يف  (6)لتهذيبهذا ما نقله الشيخان عن ا ،منه جُيىن حااًل فال خياف اختالطه
خبالف حنو مثرة  ،وتصحيحه ومثله حنو القثاء فال يتبع بعضه بعًضا؛ ألهنا بطون (7)التنبيه
مث خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من أخرى حيث يقتضي  ،فإهنا إذا بقيت للبائع ،النخل

د محاًل واحًدا، نعم قد يوجد احلال اشرتاكهما يف احلكم بكون الطلع اجلديد له أيًضا؛ ألهنا تع
 ،وال يبعد أن يكون هذا كالعنب فيما أييت ،يف بعض النواحي خنل حيمل مرتني يف السنة

                                 

من ابع خنال قد أبرت فثمرها للبائع إال أن »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا   ¶

 «. يشرتط املبتاع
 ( يف )ب، ج( "التأثري". 1)
 ( يف )ج( "ورد". 2)
 ( يف )ب، ج( "بتأبري". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 (. 3/552(، روضه الطالبني)6/48( انظر فتح العزيز للرافعي )6)
 . 93( التنبيه للشريازي ص 7)



 
291 

وال بتبعية كما قاله مجٌع  ،وغريه للمشرتي ،والعنب فما ظهر للبائع ،واجلميز ،وكالقثاء حنو التني
فإنه ال حيمل يف العام  ،ظاهر يف العنب (3)و]التوقف[ (2)لكن توقف فيه الشيخان (1)متقد مون

على  (4)فيحمل ]التوقف[ ،ونوع حيمل مرتني ،نوع حيمل مرة ،إال أن يكون نوعان ،مرتني
فال يتبعه يف  ،بكسر الراء وهو حمل غرس الشجر ((5)مغِرس)ال )و(وغريه على الثاين،  ،األول
أي الثمر  )وبقيا(، (6)عة؛ ألن اسم الشجر ال يتناولهوال يف استثنائه من األرض املبي ،بيعه

فيستحق البائع تبقية األول إىل أوان اجلذاذ، نعم إن   ،ب[/36الظاهر والشجر عند اإلطالق]
وكذا إن تعذ ر السقي؛ النقطاع  ،كان مما يُعتاد قطعه قبل النضج مل يلزمه تبقيته أكثر من عادته

إن ضر   (7)كما يشري إليه قوله اآليت،الثمر مل يلزمه تبقيته وعظم ضرر الشجر لبقاء ،املاء مثاًل 
، (9)مل يبق كما مال إليه ابن الرفعة(8)تركه الشجر إىل آخره ولو أصابه آفة ومل يبق يف تركه فائدة

قال لكن ظاهر نص  األم  خيالفه وإذا جاز من اجلذاذ مل يكن ملالك الثمر األخذ على التدريج 

                                 
 (.4/140(، هناية احملتاج للرملي )2/493( كاملتويل والشريازي والبغوي. انظر: مغين احملتاج للشربيين )1)
(، روضة الطالبني للنووي 53-9/52ل النووي: "ويف هذه الصورة نظر". انظر: فتح العزيز للرافعي )( قا2)

(3/554 .) 
 ( يف )ج( "الوقف". 3)
 ( يف )ج( "الوقف". 4)
 (. 300(، والبارع يف اللغة )ص: 4/376( املغرس: بفتح امليم وكسر الراء موضع الغرس. انظر: العني )5)
(، فتح العزيز 3/385(، والتهذيب للبغوي )1/149ولني. انظر: الوجيز للغزايل )( على األصح من الق6)

 (.3/549(، وروضة الطالبني للنووي )9/39للرافعي )
 ( يف )ج( زايدة "و". 7)
 ( يف )ب( زايدة "و". 8)
 (. 3/36( النقل عنه. انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )9)
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، (2)حًيا؛ حتكيًما للعادة (1)ية النضج ويستحق املشرتي تبقية الثاين ما دام/وال التأخري إىل هنا
خبالفه هو  ،أو قلع ولو بفعل البائع فيما يظهر مل يكن ملالكه أن يغرس فيه بدله (3)فإن ]تقلع[

، (5)أن يقع غرسه اثنًيا ولو بذل مالك املغرس أرش القلع ملالك الشجر مل يلزمه (4)]أي املقلوع[
وال نظر لكونه ال  ،ر كالمهم أن  املراد ابملغرس ما يسامت الشجرة مع ما ميتد  إليه عروقهاوظاه

يزال يتجدد له استحقاق مل يكن وهو غري معهود شرًعا؛ ألنه استحق ابتداء مجيع ما ميتد إليه 
كما مر، وقضية   (8)ابعةالس (7)خُتومأرض اشرتاها إىل  (6)العروق كما يستحق ما ]حتت[

أو  ،إطالقهم: أنه ال فرق بني أن يكون املغرس مملوًكا للبائع، أو يستحق منفعته بنحو إجارة
أم ا إذا علم فال يستحق يف صورة اإلجارة اإلبقاء  ،أ[ ظاهر إن جهل املشرتي/37وصية وهو]

جوع البائع عليه أبجرة املثل ومراده ابألجرة ر  ،(9)بقية املدة إال ابألجرة على ما حبثه يف املطلب

                                 

 ب[ من نسخة )ب(. /86]ل( هناية 1)
(، 39-9/38(، فتح العزيز للرافعي )3/385(، التهذيب للبغوي )1/149( انظر: الوجيز للغزايل )2)

 (. 3/549روضة الطالبني للنووي )
 ( يف )ب( "انقطع"، ويف )ج( "انقلع". 3)
 ( ساقطة من )أ، ب(. 4)
 ( انظر: املصادرالسابقه. 5)
 ( يف )ج( "حبث". 6)
ريتني. ومنتهى أرض كل قرية، والتخم: منتهى كل قرية أو أرض، وقال ( مفصل ما بني الكورتني أو الق7)

(، وخمتار الصحاح للرازي 4/242الفراء: ختوم األرض حدودها. انظر: كتاب العني للفراهيدي )
 (. 12/64، ولسان العرب البن منظور )45ص

 (. 131-4/130( انظر: هناية احملتاج للرملي )8)
 (. 3/35به البلوى. النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري ) ( قال يف املطلب: ومما تعم9)
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وإن أوهم كالمه أن  هذا غري كالم املطلب، وفيما ذكره من  (1)كما صر ح به الزركشي  ،ملا بقي
أبًدا كاململوكة؛ ألن  املنفعة  (2)وجوب األجرة نظر، وقياس ما قاله من أن  املوصى مبنفعتها/

فيجب اإلبقاء فيها من  ،لك تلك املدةواملوصى مبنفعتها مد ة معينة كذ ،وأن  املؤجرة ،تورث عنه
وهي إرث املنفعة عنه، وقد يفرق أبنه يف مسألة الوصية  ،غري أجرة لتلك املد ة؛ للعلة اليت ذكرها

)وبطل بيع خبالفه يف اإلجارة،  ،فلم يستحق شيًئا ،وامللك مل يزن يف املغرس أجرة ،بقسميها
وإن كان جيز مرارًا  ،أو قلع ،شرط قطع وبصل بال أرض من غري ،وجزر ،حنو فجل ،وورق بقل(

فإن بيع مع األرض جاز بال شرط على  ،وحمل ه أن يبيع منفرًدا ،قبل بدو  صالحه (3)]كالثمر[
 ،كما يُعلم مما أييت  ،القطع أو القلع (5)بل ال جيوز ]بشرط[ ،كالثمر مع الشجر  ،(4)املعتمد

كما اعتمده ابن   ،حه جاز بيعه بال شرطفإن بدا صال ،إذا مل يبد صالحه (6)وحمله أيًضا ]ما[
ومحل إطالق من أطلق   ،(8)وعن ظاهر نص  األم ،(7)واملاوردي ،الرفعة ونقله عن القاضي

ب[ الزرع األخضر على ما مل يبد /37اشرتاط ذلك يف بيع] ،وغريمها ،(10)واحلاوي ،(9)كاملنهاج

                                 
 (. 2/101( النقل عنه انظر: حاشية اللرملي ) 1)
 ب[ من نسخة )ج(. /216] ل( هناية 2)
 ( يف )ب، ج( "كالتمر". 3)
 (. 3/560(، روضة الطالبني للنووي )9/81( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( ساقطة من )ب(، ويف )ج( "أما". 6)
 (. 1/214( و فتح الوهاب لزكراي األنصاري )200-9/199( انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )7)
 (. 3/48( انظر: األم للشافعي )8)
 (.107( انظر: املنهاج للنووي )ص:9)
 (.385( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص10)
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من غري شرط ما  ،بال أرض )مل يثمر(وابذجنان  ،)حنو بطيخ(بطل بيع أصل  (1)صالحه]و[
 ،على ما أييت ،فإن ابعه ابلشرط واتفق بقاؤه حىت أمثر فهو للمشرتي ،كالزرع األخضر  ،مر  

أو صالح بعضه فيجوز بيعه بال شرط  ،أما إذا أمثر أبن بدا صالحه ،والتصريح هبذا من زايدته
 ،(3)على املنقول املعتمد ولو ابعه مع أصوله مل حيتج لشرطه ،كما أييت  (2)ما مل يغلب ]اختالطه[

وفارقت هذه بيعه ملالك أصله مبا  ،كما لو ابع أصوله وإن مل يثمر مع األرض  (4)خالفًا لإلمام
 أييت يف الثمر.

أو قلع كالتمر قبل بدو   ،)زرع ما اشتد حبره بال أرض ال بشرط قطع(بطل بيع )و(
ملسألتني قبله، وال بد يف شرط ا (5)ومبا قررته يعلم أن قوله بال أرض إخل شرط يف/ ،صالحه

وفيما أييت، أم ا إذا اشتد  حب ه أبن هتيأ ملا هو املقصود منه فال  ،القطع أن يكون منجزًا هنا
: وقياس ما مر  من االكتفاء يف التأبري (6)كالتمر بعد بدو  صالحه، قال الزركشي  ،يشرتط شيء
وكل ذلك  ،هنا ابشتداد سنبلة واحدة بدو  الصالح حببة واحدة االكتفاء (7)]ويف[ ،بطلع واحد

 مشكل انتهى.

إبفراد كل حبكم كما  ،وجياب أبهنم أحلقوا غري املؤبر مثاًل ابملؤبر فرارًا من املشقة والعسر
                                 

 ( ساقط من )أ(. 1)
 من )أ(. ( ساقطة 2)
(، أسىن املطالب 559-3/558(، روضة الطالبني للنووي )78-9/77( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)

 (. 2/105لزكراي األنصاري )
 (. 5/150( انظر: هناية املطلب للجويين )4)
 أ[ من نسخة )ب(. /87]ل( هناية 5)
 (. 2/498( النقل عنه انظر: مغين احملتاج للشربيين )6)
 ( "وقد". ( يف )أ7)
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، مث عمموا احلكم طرًدا للباب أ[ الزرع بشرط القطع فلم يقطع حىت زاد /38ولو اشرتى] ،مر 
ويؤيده قول  ،وغريه أهنا للمشرتي (1)الم اإلماملكن صريح ك ،فالزايدة حىت السنابل للبائع

أو  (3)فإذا ابعه قبل خروج ]اجلوزق[ ،كالزرع  ،القطن الذي ال يبقى أكثر من سنة (2)الشيخني
مث إن مل يقطع حىت خرج اجلوزق فهو  ،وجب شرط القطع ،وقبيل تكامل القطن ،بعده

وإن انزع فيه ظاهر النص،  ،ـُختارامل: وهذا هو (4)للمشرتي؛ حلدوثه على ملكه، قال األذرعي
]وعلى األول فقد يفرق أبن املقصود مث هو القطن ال غريه فوجب جعل جوزقه للمشرتي خبالفه 

فهو  (6)]أو بشرط ]القلع[ ،(5)فأمكن جعلها للبائع دونه[ ،أبن الزرع مقصود كسنابله ،هنا
فلو أراد أن يشرتي لرعي البهائم فطريقه أن يشرتي بشرط  ،(7)للمشرتي؛ ]ألنه اشرتى الكل [

 )دون أصل(بيع  )كثمر(وما قبله يف اشرتاط القطع  ،(9)مث يستأجر األرض والزرع[ ،(8)]القلع[
أو جافة إال بشرط القطع  ،حيث مل تكن الشجرة مقطوعة ،فإنه ال جيوز )قبل بدور صالح(له 

مث ابعها  ،كأن ابع الشجرة بعد ظهور الثمرة  ،على املعتمدولو بيع من مالك الشجرة  ،منجزًا
عن  ♀أو أوصى هبا إلنسان فباعها ملالك األصل؛ لعموم ما صح  من هنيه  ،منه

                                 
 (. 151-5/150( انظر: هناية املطلب للجويين )1)
 (. 5/552(، روضة الطالبني للنووي )9/47( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 ( يف )ج( "اخلوزق". 3)
 (.3/39( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )4)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من )أ(. 5)
 ( يف )أ( "القطع". 6)
 طة من )أ، ج(. ( ساق7)
 ( يف )أ( "القطع". 8)
 ( ما بني املعقوفتني فيد تقدمي وأتخري يف )ج(. 9)
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يلزم مالك الشجرة  وال ،وإمنا جاز ابلشرط املذكور لإلمجاع (1)صالحها بيع الثمرة قبل بدو
وال غريه إن رضي البائع، وخرج  ،إذ ال معىن لتكليفه قطع مثرة من شجرة ،الوفاء ابلشرط

ب[: "دون أصل" ما لو بيع معه فال جيب بل ال جيوز شرط القطع؛ ملا فيه من /38بقوله]
ن مالك وبه فارق ما لو بيع م ،مع االستغناء عنه ابلتبعية ،على املشرتي يف ملكه (2)]احلجر[

ولو  ،مَث ، ومن مث لو فصل الثمن هنا وجب بشرط القطع؛ النتفاء التبعية ،الشجرة إذ ال تبعي ة
وجيوز التصريح بشرط  ،(4)الثمرة غري املؤبرة مل جيب شرط؛ ألنه استدامة مللكه (3)استثىن ]البائع[

جد فيه منفعة مقصودة أي أبن تو  ،ومعلوم مما مر  يف البيع أن  الكالم يف منتفع به ،(5)اإلبقاء
ال يقال الشرط مَث   ،(6)وجوز قبل وصوله حلالة ينتفع به ،وسفرجل ،ال ككمثرى ،لغرض صحيح

وال يكفي  ،وهنا حصول االنتفاع به حااًل  ،كاجلحش الصغري  ،ولو مآاًل  ،االنتفاع به (7)حصول/

                                 
( رقم 3/77( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها )1)

(، ومسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري 2194)
( من حديث ابن عمر: أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 1534( رقم )3/1165القطع ) شرط

 هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحها هنى البائع واملبتاع. 
 ( يف )ب، ج( "التحجر". 2)
 ( يف )أ( "البيع". 3)
صاري (، أسىن املطالب زكراي األن3/556 انظر: روضة الطالبني للنووي )ني( يف أصح الوجه4)

 (. 2/479(، مغين احملتاج للشربيين )2/104)
كما أفاده البلقيين ومل يطلع بعضهم على هذا   -رضي هللا تعاىل عنه  -( وهو أحد نصني للشافعي 5)

(، أسىن املطالب زكراي 3/556النص، فزعم أن املنصوص خالفه. انظر: روضة الطالبني للنووي )
 (.4/148(، هناية احملتاج للرملي )2/479يين )(، مغين احملتاج للشرب2/104األنصاري )

 ( يف )ب( زايدة "فيها". 6)
 أ[ من نسخة )ج(. /217] ل( هناية 7)
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: جبواز بيع الكمثرى مع وهنا لو قلنا ،موثوق به عادة (1)مآاًل؛ ألان  نقول كرب اجلحش ]الصغري[
هبا قلنا: ال يصح إال مع شرط القطع، وفرض الرضى ببقائها حىت تصري  ،االنتفاع (2)]عدم[

لكنه هنا غري  ،االنتفاع به ولو مآاًل  (3)فالشرط هنا ومَث  حصول/ ،غري موثوق به ،منتفًعا هبا
ه صحة البيع قياًسا  على اجلحش الصغري؛ ألن  موثوق به، ومن مث  لو كان الشجر للمشرتي اجت 

فاندفع قول الزركشي: ال يكتفى مبا هناك عم ا هناوجيب  ،االنتفاع املايل موثوق حبصوله حينئذ
 ،)لبطيخ(كان الثمر   )ولو( ،أ[ وحده قبل بدو  الصالح/39بشرط القطع منجزًا يف بيع الثمر]

إذ ال يغين اعتياد  ،وورق توت ]وإن اعتيد قطعه قبل بدو  صالحه ،وعنب ،كباذجنان  ،وحنوه
 . (7()6)األصل ]ملا مر[ (5)بيع ]ملالك[ (4)]أو[ ،القطع عن شرطه

 )بعده( ،الباذجنان (9)]أو[ ،أو القثاء ،أو التني ،أو البطيخ ،مثر النخل (8)بيع ]حنو[ )أو(
أي: اختالط  ،)غلب اختالطه(لكن إن )و(أو صالح بعضه،  (11)صالحه[ (10)أي بعد بدو

                                 
 ( ساقطة من )أ، ب(. 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ب[ من نسخة )ب(. /87]ل( هناية 3)
 ( يف )ج( "و". 4)
 ( يف )ب، ج( "من مالك". 5)
 ( يف )ب( "كما مر". 6)
 (. 2/496(، مغين احملتاج للشربيين )2/104املطالب زكراي األنصاري )( انظر: أسىن 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
 ( يف )ج( "و". 9)
 ( كلمة "بدو" ساقطة من )أ(. 10)
 ( من قوله "وإن اعتيد" إىل هنا فيه تقدمي وأتخري يف )ب(. 11)
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ميكن التمييز بينهما؛ ألن  بيعه حينئذ بدون شرط القطع  (1)]من غري أن[ حادثه ابملوجود
فيصح  البيع فيما بدا صالحه من  ،خبالف ما إذا أمكن التمييز ،يفضي إىل تعذ ر إمضاء العقد

أو مل يعلم حاله فيجوز بيعه  ،أو مل يغلب ذلك أبن بدر أو استوى فيه األمران ،غري شرط القطع
وسواء أكانت األصول ألحدمها أم  ،سواء أطلق أو شرط اإلبقاء أو القطع ،(2)ال مع ما حيدث

إليه  (3)وقبله ]يسرع[ ،والفرق بني ما قبل الصالح وما بعده أمن العاهة بعده غالًبا ،لغريه
والشجر أمانة بيده؛ لتعذر  ،لضعفه، وحيث مل يشرتط القطع استحق اإلبقاء إىل أوان اجلذاذ

يرد  (5)فارق ما لو اشرتى حنو مسن فقبضه يف ظرف البائع و ]ال[ (4)]وبه[ ،تسليم الثمرة بدوهنا
] ،أنه ال جيوز بيع نصف الثمر على الشجر مشاًعا ،على عبارته كأصله ب[ /39قبل بدو 

؛ ألنه ال (7)القطع أو بيع من مالك الشجر إن قلنا القسمة ]بيع[ (6)ولو ]بشرط[ ،الصالح
فيتضرر البائع بقطع غري املبيع فهو كبيع نصف معني من  ،ميكن قطع النصف إال بقطع الكل  

 .(8)سيف

أو بعد بدو  الصالح  ،فإن قلنا القسمة إقرار صح  البيع؛ إلمكان قطع النصف بعدها

                                 
 ( يف )ب( "وال". 1)
 (. 2/498ين احملتاج للشربيين )(، مغ3/38( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )2)
 ( يف )ب( "تسرع". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )ب( "شرط". 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
(، هناية احملتاج 2/105(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3/559( انظر: روضة الطالبني للنووي )8)

 (. 149-4/148للرملي )
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ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه  ،وإال ففيه ما تقرر ،يصح بال شرط قطع
ريكه من مثر قبل بدو  صالحه بنصيبه من ويكون اتبًعا وليس لشريك شراء حصة ش ،مطلًقا

فإن اشرتاها بغري نصيبه من  ،فيقطعها وجوابً  ،وتصري كل الثمرة له ،الشجر إال بشرط القطع
وإن شرط القطع لتكليفه املشرتي قطع ملكه عن ملكه املستقر له قبل  ،الشجر مل يصح  

 .(1)البيع

؛ ،مر بعد بدو  صالحه ظهور املقصودواعلم أنه يشرتط لبيع الزرع بعد اشتداد حب ه والث 
 ،وال حنو جزر يف األرض ،أو دونه ،يف سنبله معه ،ومسسم ،فال يصح  بيع حنو بر   ،ليكون مرئًيا

 ،كالرم ان  ،ومستور مبا ال يزال إال عند األكل ،وذرة بسنبله ،وشعري ،خبالف حنو عنب بشجرة
؛ (2)إمنا مل يصح  السلم يف األرز والعلسواألرز يف سنبله، و  ،وكذا طلع النخل مع قشره ،والعلس

أ[ يفيد الختالف /40وهو فيهما ال ] ،وهو يعتمد الوصف ،ألن  البيع يعتمد املشاهدة
كالفول ال يصح بيعه يف قشره األعلى ولو رطًبا،   ،لالدخار (3)وما يبقى أبحد قشريه/ ،قشرمها

؛ ألن قشره ال يسرت (4)َباقالءالكما مر  وفارق   ،نعم يصح بيع قصب السكر يف قشره األعلى
وأيًضا فقشره  ،خبالف قشر الباقالء فإنه ساتر جلميعه ،فرؤية بعضه تغين عن رؤية كله ،مجيعه

األسفل كباطنه؛ ألنه ميص معه كثريًا فصار كأنه يف قشر واحد كالرمان واللوز بقشره األعلى 

                                 
(، هناية احملتاج 2/497(، مغين احملتاج للشربيين )2/105طالب لزكراي األنصاري )( انظر: أسىن امل1)

 (. 4/148للرملي )
( العلس هو بفتحتني ضرب من احلنطة تكون حبتان يف قشر وقيل هو العدس.. وهو طعام أهل 2)

 (. 2/425،املصباح املنريلفيومي. )216صنعاء. انظر: خمتار الصحاح لرازي ص
 أ[ من نسخة )ب(. /88]ل( هناية 3)
قالء هو الفول، وهو نبات عشيب حويل من الفصيلة القرنية تؤكل قرونه مطبوخة وكذلك بذوره. ا( الب4)

 (. 1/66( املعجم الوسيط )2/484للفيومي ) (، املصباح املنري11/534انظر: لسان العرب )
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 ،ألن ما يغزل منه ظاهر ،والكتان إذا بدا صالحه ،نه مأكولانعقاد األسفل؛ أل (1)]قبل[
ال جيوز بيعه  ،والقطن الذي ال يبقى أصله أكثر من سنة ،والشاش يف ابطنه كالنوى يف التمر

خرج جوزه أم ال، مث إن مل يقطع حىت خرج اجلوز فهو  ،إال بشرط القطع ،قبل تكامل قطنه
ودخل القطن يف البيع كما نقله  ،اجلوز صحوإن بيع بعد تكامله فإن شقق  ،للمشرتي
 (4)و]مَث ر[ ،الثمرة املوجودة (3)وأقر اه خبالف الثمرة املؤبرة؛ ألنه ال مقصود هنا سوى/ (2)الشيخان

وإن مل يتشقق مل يصح؛ الستتار قطنه مبا  ،(7)مجيع ]األعوام[ (6)مقصودة ]لثمار[ (5)]الشجرة[
فإن  ،وأم ا ما يبقى أكثر من سنة فله حكم النخل ،زخبالف حنو اجلو  ،(8)ليس ]من مصلحته[

 .(9)وإال فللبائع ،ابعه قبل تشقق جوزة فالثمرة للمشرتي

حادثه ابملوجود؛ ألن  ذلك  )اختلط(وقد  ،دون أصله )مثر(ب[ /40])وخري مشرتي(
 ،وصورة صح ة شرائه كما يعلم مما مر  أن يكون يغلب اختالطه ،أعظم ضررًا من إابق العبد

ومل يقطعه أو ال يغلب اختالطه أبن استوى أو  ،يشرتيه ولو بعد بدو  الصالح بشرط القطعو 

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 (. 3/552للنووي ) (، روضة الطالبني9/48( فتح العزيز للرافعي )2)
 ب[ من نسخة )ج(. /217] ل( هناية 3)
 ( يف )ب، ج( "مث". 4)
 ( يف )ب( "الشجر". 5)
 ( يف )ب، ج( "بثمار". 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ( يف )ج( "مبصلحته". 8)
(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري 3/552(، روضة الطالبني للنووي )9/48( فتح العزيز للرافعي )9)

(2/97) . 
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  ،العقد (1)فإذا اختلط يف هذه احلاالت ابحلادث ولو قبل التخلية مل ]ينفع[ ،ندر أو جهل حاله
من االنفساخ  (4)وغريه ،(3)وشرح الوسيط ،يف بعضها (2)خالفًا ملا يف أصله ،كما مشله كالمه

له  )ابئع(بفتح امليم  )ال إن مَسح( ،بل خيري املشرتي إن وقع االختالط قبل التخلية ،ًقامطل
وإن مل  ،فال خيار ،ابحلادث، فإن مسح له به هبة أو إعراًضا كما مشلته عبارته دون عبارة أصله

كاألذرعي: ]وميلكها   (6)قال املصنف يف الشرح ،جهل الثمرة لزوال احملذور (5)يقبل ]أو[
مل ميلك النعل ابإلعراض عنها؛ ألن   (8)]وإمنا[ ،كما يف اإلعراض عن السنابل  (7)عراض[ابإل

واحلاصل: أنه يشرتط لسقوط  ،متوق ع وال سبيل هنا إىل متييز حق البائع (9)عودها إىل ]املشرتي[
 ،وقبض ،أبن يهب أو يعرض، وللملك ابهلبة شروطها من حنو قبوله ،اخليار رضى البائع

جواز مبادرة  ،(10)ض عدم الرد مع القبض، وقضية عبارة املَت كعبارة أصل الروضةوابإلعرا
فيسقط خياره لكن احملكي يف املطلب  ،أ[ أن يبادر البائع ويسمح/41املشرتي ابلفسخ إال]

                                 
 ( يف )ب، ج( "ينفسخ". 1)
 (.385( انظر: احلاوي الصغري للقزويين )ص2)
 (. 5/262( وهو كتاب التنقيح النقل عنه انظر: املهمات لألسنوي )3)
(، روضة الطالبني للنووي 112-9/111( كالرافعي ونقله عن املزين والنووي. انظر: فتح العزيز للرافعي )4)

(3/567.) 
 ( يف )ب، ج( "و". 5)
 (. 2/110. انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )الرفعة( قال كاألذرعي والقمويل وابن 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ( يف )ج( "وإن". 8)
 ( يف )أ( "التابع". 9)
 (. 9/109( انظر: فتح العزيز للرافعي )10)
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 . (1)ورجحه السبكي ،عن النص واألصحاب أنه ليس له املبادرة بذلك إال بعد مشاورة البائع

ه أن يفسخ بنفسه كما قاله الرافعي وال دخل للحاكم يف الرد  به ومعىن ثبوت اخليار ل
 (3)؛ ألنه عيب لصدق تعريفه عليه، وحينئذ فاخليار فوري/(2)وغريه خالفًا لألسنوي

خالفًا له أيًضا، أم ا إذا وقع االختالط بعد التخلية فال خيار بل إن ات فقا على شيء 
حق اآلخر واليد يف الثمرة للمشرتي كما اقتضاه   فذاك وإال فاملصدق ذو اليد بيمينه يف قدر

بناء على ما  ،، وجيزئ ما ذكر يف شراء الزرع بشرط القطع فطال وتعذ ر التمييز(4)كالم الرافعي
مر  من أن  الزايدة للبائع، ويف ِمثلي   اختلط مبثله خبالف اختالط متقو م مبثله فإن  البيع ينفسخ؛ 

وهو مانٌع من صح ة العقد لو فرض ابتداء، ويف املثلي  غاية ما  ،ألن اختالطه يستلزم اشتباهه
يلزم اإلشاعة وهي غري مانعة، ولو اشرتى شجرة وعليها مثرة للبائع اشرتط يف صحة البيع ما مر  

فإن جرى االختالط مل ينفسخ، بل إن مسح  ،(5)من شرط القطع على املعتمد عند الشيخني
 فسخ العقد. واحد منهما لآلخر حبقه أجرب وإال

  

                                 
 (. 2/109صاري )حتقيق ابتسام الغامدي أسىن املطالب لزكراي األن 365( انظر: االبتهاج للسبكي ص1)
انظر: املهمات . ( كما صرح به مجاعة منهم القاضي أبو الطيب واملاوردي ونقله ابن الرفعة عنهما2)

 (. 3/38( الغرر البهية لزكراي األنصاري )5/263) لألسنوي
 ب[ من نسخة )ب(. /88]ل( هناية 3)
 (. 115-9/114( انظر فتح العزيز للرافعي )4)
 (. 3/568(، روضة الطالبني للنووي )116-9/115لرافعي )( انظر: فتح العزيز ل5)
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 :فرع

ب[ أبن  ما حيدث عليه من /41أفىت البغوي فيمن وصل غصًنا له بشجرة غريه تعداًي] 
أنه بينه وبني مالك الشجر مناصفة؛ ]ألنه حصل من  (1)وهو ظاهر وزعم البارزي ،الثمرة ملالكه
رعي رد ه األذ(3)أو كانت بينهما، كما لو نبتت شجرة ببعض ملك كل منهما  (2)ملكيتهما[

وغريه أبنه يلزم عليه أن  من غصب شاة وأنزى عليها فحاًل أو عكسه يكون الولد 
أواخر الغصب،  (5)وليس كذلك بل هو ملالك األم اتفاقًا، وبه صر ح الشيخان ،(4)]ملالكيها[

فيستتبع ما بدا صالحه ولو شجرة ما  )والصالح والتأبري والتناثر ال الظهور يف بعض ككل(
، وبدو  صالح الشيء صريورته (7()6)حىت يصح بيع اجلميع بدون شرط ]القلع[مل يبد صالحه 

أو يتموه ويلني، ويف  ،أوان حالوة التمر أبن ينقلب اللون ،كظهور  ،إىل صفة يطلب فيها غالًبا
بتناهيه، ويتبع ما  (8)حنو القثاء أبن جيىن مثله غالًبا، ويف احلبوب ابشتدادها، ويف ورق ]التوت[

أو يف طلع واحد ما مل يتأبر حىت يكون  ،وإن كان ذكرًا ،ولو يف خنلة واحدة (9)ا[أتبر ]منه

                                 
 . حتقيق الطالب: عبد هللا حممد العقيل1282( النقل عن البغوي والبارزي انظر: اإلسعاد ص1)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 2)
 ( يف )ب، ج( زايدة "و". 3)
 ( يف )ب( "ملالكيهما". 4)
 (. 5/66البني للنووي )(، روضة الط11/357( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 ( يف )ب، ج( "القطع". 6)
(، روضة الطالبني للنووي 71-9/69(، فتح العزيز للرافعي )3/383( انظر: التهذيب للبغوي )7)

(3/557 .) 
 ( يف )أ، ج( "الثوب". 8)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 9)
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 .(1)الكل للبائع

 .(2): لغة: وضع طلع ذكور النخل يف طلع إانثها بعد التشقيق ليكون مثرهتا أجودوالتأِبري 

ويتبع ما تناثر من النور  ،(3)الرافعيومراد الفقهاء به تشقيق الطلع ولو بنفسه نب ه عليه 
خيرج مثره بال  (5)خبالف الظهور فيما ،أ[ االنعقاد ما مل يتناثر/42بعض الثمرة بعد] (4)]عن[

 وما مل يظهر فهو للمشرتي كما مر مبا فيه. ،فما ظهر منه فهو للبائع ،والعنب ،كالتني  ،نور

حمل االكتفاء ابلتبعية يف بدو  الصالح : "ال الظهور" املفيد لذلك من زايدته، و (6)وقوله/ 
؛ ألن إفراد كل حبكم حينئذ )وجنس وعقد(أي ببستان  ((7)ابغ)إن احتد والتأبري والتناثر 

 ،وإمنا استتبع ما بدا صالحه ،فاحتيج للحكم على اجلميع حبكم واحد ،يؤدي إىل تتبع ومشقة
 ،ولظهور املتبوع ،(8)لعكس؛ ألن التابع َيؤول حلال املتبوع/دون ا ،أو تناثر غريه ،أو أتبر

واستتباع الظاهر للباطن أوىل من عكسه، ومن مث تبع ابطن الصربة ظاهرها يف الرؤية دون 

                                 
 (، كفاية األخيار558-3/557(، روضة الطالبني للنووي )73-9/72( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)

 . 246للحصين ص
 (. 4/140(، وحاشية الشرباملسي )2/463( انظر: املصباح املنري لفيومي )2)
 (. 9/41( فتح العزيز للرافعي )3)
 ( يف )ب( "يف"، ويف )ج( "من". 4)
 ( يف )أ( زايدة "الظهور فيما". 5)
 أ[ من نسخة )ج(. /218] ل( هناية 6)
وحدة والغني املعجمة وهو البستان، وهي لفظة فارسية. انظر: هتذيب األمساء ( الباغ: هو ابلباء امل7)

 (. 3/34واللغات للنووي )
 أ[ من نسخة )ب(. /89]ل( هناية 8)
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أو خناًل  ،فإن اختلف شيء منها أبن اشرتى يف عقد خنل بستانني ولو متالصقني ،العكس
يف عقد وغريه يف اآلخر فال تبعية النقطاعها  (1)منه[وحنو املؤبر ] ،أو يف عقدين خناًل  ،وعنًبا

واختالف زمن التأبري وانتفاء عسر اإلفراد وضرر املشاركة ابختالف ذلك خبالف اختالف النوع 
، ويستثىن حنو الورد فإن ما مل يظهر منه ال يتبع الظاهر وإن احتدا فيما ذكر كما مر مبا (2)ال يؤثر

لة وبقي مثرها له مث خرج طلع آخر كان للبائع، وبذلك علم فيه ومر أيًضا أنه لو ابع خن
اد احلمل أيًضا وحيث كانت الثمرة للبائع صارت الشجرة مقبوضة /42] ب[ أنه ال بد  من احت 

وإن جزم يف شرح  (4)عن األصحاب وصو به األذرعي (3)للمشرتي ابلتخلية كما نقله السبكي
 )فيبقى(غلب اختالطه ابلشراء بعد بدو  الصالح املنهاج خبالفه وإذا ملك الثمن الذي ال ي

؛ ألنه املعتاد فينزل عليه مطلق العقد وعلم مما (5)على الشجر وجواًب إىل أول أوان اجلذاذ عادة
تقرر أن  الثمرة لو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة وليس له 

النضج كما مر  نظري ذلك يف الثمرة إذا حكمنا أبهنا القطع شيًئا فشيًئا وال التأخري إىل هناية 
للبائع عند قوله وبقيا، وأييت هنا ما مر  أيًضا فيما لو أصاهبا آفة ومل يبق يف تركها فائدة وفيما لو 
تضرر الشجر ببقائه لتعذ ر السقي والتصريح بقوله فيبقى من زايدته وال يغين عنه قوله السابق 

من مالك الشجر ومالك الثمر إذا وجب إبقاؤها  )ولكل(ما قررته وبقيا؛ ألهنما مسألتان ك
إن نفعهما أو مل يضرمها على األوجه؛ ألن منعه حينئذ سفه أو تعن ت فإن مل أيمتن  )سقي(

                                 
 ( يف )*ب( "عنه". 1)
-3/367(، التهذيب للبغوي )3/95املذهب. انظر: املهذب للشريازي )  وهوني( على أصح الوجه2)

 (. 51-9/50) (، فتح العزيز للرافعي 368
 (. 461-11/460. انظر: تكملة اجملموع للسبكي )اجملموع( نقلها يف تكملة 3)
 حتقيق عبد هللا حممد العقيل. 1286( النقل عنه انظر: االسعاد ص4)
  .( 9/55(، فتح العزيز للرافعي ) 3/385، التهذيب للبغوي ) 149( انظر: الوجيز للغزايل ص5)
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، فإن ضرمها مًعا مل يكن ألحدمها (1)أحدمها اآلخر نصب احلاكم أميًنا ومؤنته على من مل يؤمتن
أبن  فيه  (3)استشكله السبكي (2)أ[ حينئذ/43برضى اآلخر ]السقي إال برضى اآلخر وجوازه 

 ،وهو أن  املقصود أن  املنع حلق الغري يرتفع ابلرضى ،إفساًدا للمال مث أجاب عنه مبا ال يدفعه
وعلى نفع  ،وأجاب الشارح أبن حرصه على نفع صاحبه ،ويبقى ذلك كتصرفه يف خاص ملكه

أيًضا أبن إضاعة املال إمنا حيرم إن كان سببها  وقد جياب ،نفسه إببقاء العقد غرض صحيح
 ومساحمته هنا ابلرتك أشبه. ،فعاًل 

أو يف نفس  ،يف عدد السقي احملتاج إليه روجع عدالن من أهل اخلربة )فإن تشاحرا(
  ،(4)العقد أي: فسخه احلاكم )فسخ(أي: لكونه يضر أحدمها وينفع اآلخر  )لضر(السقي 

فإن سامح أحدمها فال فسخ؛  ،؛ إذ ال مرج ح(5)حه السبكيوصح ،كما جزم به يف املطلب
بل هو إحسان  ،: وال يتأت ى فيه االعرتاض إبفساد املال كما يوهم(6)قال األذرعي ،لزوال النزاع

كالم املَت ما لو ضر  السقي   (7)ومساحمة، نعم الكالم يف مالكني مطلقي التصرف ومشل/
)فإن ضرر ستلزام منع حصوهلا له انتفاعه ابلسقي، أحدمها ومنع تركه حصول زايدة اآلخر؛ ال

                                 
(، روضة الطالبني للنووي 3/56(، فتح للعزيز الرافعي) 3/371) ( انظر: التهذيب للبغوي 1)

(3/554 .) 
 ( يف )ب( زايدة "و". 2)
 حتقيق ابتسام الغامدي. 321( انظر: االبتهاج للسبكي ص3)
(، روضة 9/57(، فتح العزيز للرافعي )3/101( وهو أصح الوجهان وأصحهما: املهذب للشريازي )4)

 (. 555-3/554الطالبني للنووي )
 حتقيق ابتسام الغامدي.321-320( انظر: االبتهاج للسبكي ص5)
 (. 2/103( النقل عن املطلب و األذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ب[ من نسخة )ب(. /89]ل( هناية 7)
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بقول  ،أو نقصه حلمله يف املستقبل نقًصا كثريًا ،المتصاصه رطوبته )للشجر(أي السقي  تركه(
وميك ن من دخول البستان للسقي والتعهد  ،)سقي ابئع(عدلني من أهل اخلربة فيما يظهر 

ويسقي ابملاء املعد  لتلك  ،وأجرته على البائع ،وإال نصب احلاكم أميًنا ،ب[ إن كان أميًنا/43]
وليس له صرف املاء إىل غري هذه الثمرة؛ ألنه إمنا  ،وإن كان للمشرتي فيه حق ،األشجار

فللمشرتي أن يطالبه بفعل أحد  )أو قطع مثرة( ،يستحق منه ما فيه صالحها دون غريها
 (3)، ولو تعذر السقي وعظم الضرر/(2)«(1)[ال ضرر وال ]ضرار»األمرين حلديث: 

ببقاء الثمر أو أصابته آفة ومل يبق يف تركه فائدة كلف قطعه كما مر  دفًعا للضرر عن 
واستحق إبقاؤه  ،اشرتاه بعد بدو  الصالح لثمر مشرٍت( )سقيأي: البائع  )وعليه( (4)املشرتي

ف، واملرجع يف قدره للعرف سواء قبل التخلية وبعدها؛ للجذاذ قدر ما ينمو به ويسلم من التل
ألنه من تتمة التسليم الواجب عليه ككيل املكيل، فإن شرط ذلك على املشرتي بطل العقد؛ 

                                 
 ( يف )ب( "إضرار". 1)
الطرباين يف املعجم ( جاء احلديث عن عدد من الصحابة، ولكن بطرق ضعيفة، وأحسنها ما أخرجه 2)

( من طريق حممد بن إسحاق، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن 5193( رقم )5/238األوسط )
ال ضرر »قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:  :عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد هللا، قال

 . ، قال الطرباين: مل يروه عن حممد بن حيىي إال ابن إسحاق«وال ضرار يف اإلسالم
 (: "صدوق يدلس". 584وحممد بن إسحاق، قال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب )ص     
 (: "وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه"، وابقي رجاله ثقات. 3/411قال األلباين يف إرواء الغليل )     
 (: "وهذا إسناد مقارب، وهو قريب". 2/209قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )     

 ب[ من نسخة )ج(. /218] لهناية ( 3)
(، (، روضة الطالبني للنووي 9/56(، فتح العزيز للرافعي )3/371( انظر: التهذيب للبغوي )4)

 (. 2/495(، مغين احملتاج مغين احملتاج للشربيين )3/554)
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ألنه خالف قضيته أما إذا ابعه قبل بدو  الصالح ولو من مالك الشجر فال سقي عليه؛ 
، (1)يما لو ابعه بعد الصالح بشرط القطعالنقطاع العلقة بينهما ابشرتاط القطع، وكذا يقال ف

أنه يلزم البائع  ،أن زمنه لو طال لكثرة الثمار حبيث حتتاج مدته إىل السقي (2)نعم حبث األذرعي
نشأ  )لعطش(أ[ التخلية /44الثمر ولو بعد] )فإن تلف( ،والنظر ظاهر مث نظر فيه قال الشارح

برتك السقي الواجب لكونه من تتمة  العقد؛ ألن التلف )انفسخ(من ترك السقي الواجب 
(ابلعطش  )أو تعيرب( ،كالقتل برد ة سابقة على القبض  ،التسليم مستند لسبب سابق  )خرير

مل خيري   ،أو انقطع النهر ،كالقطع بسرقة سابقة، نعم إن تعذ ر السقي أبن غارت العني  ،املشرتي
ف حتصيل ما أخر ولو آل ؛ ألنه حينئذ ال يكل(3)ورجحه الزركشي ،كما صرح به أبو علي

التعيب للتلف واملشرتي عامل به ومل يفسخ مل يغرم له البائع شيًئا على األوجه؛ لتقصريه برتك 
 )جبائحة(أو تعيب  ،إن تلف الثمر )ال( ،وترك السقي ليس جناية مضمنة ،الفسخ مع القدرة

وال خيار  ،انفساخ فال ،بني املشرتي وبينه )بعد ختلية(أو غصب  ،أو سرقة ،من آفة مساوية
فإهنا  ،خبالف ما إذا تلفت بذلك قبل التخلية ،(4)لوقوع ذلك بعد أن صار من ضمان املشرتي

أو هو حممول على  (5)وعليه محل األمر يف خرب مسلم بوضع اجلوائح ،من ضمان البائع
 . (6)الندب

                                 
تاج (، مغين احمل2/108(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )102-9/101( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)

 (. 2/501للشربيين )
 (. 2/501( النقل عنه انظر: مغين احملتاج للشربيين )2)
 (. 2/108علي والزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) ( النقل عن أبو3)
-9/101(، فتح العزيز للرافعي )3/393املذهب اجلديد انظر: التهذيب للبغوي ) ( على األصح وهو4)

 (. 3/566بني للنووي )(، روضة الطال102
 (. 1554( رقم )3/1190( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب وضع اجلوائح )5)
 (. 4/154(، هناية احملتاج للرملي )2/108(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3/393انظر: التهذيب للبغوي )( 6)
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 )فصل(

 أو أمة وتصرفاته ثالثة أقسام: يف معاملة الرقيق عبًدا كان  

 والشهادات. (1)كالوالايت/  ،ما ال ينفذ وإن أذن له فيه السيد

 واخللع. ،والطالق ،وما ينفذ بغري إذنه كالعبادات

 ،أو أمة ،عبد )برقيق(كما قال:  (3)ب[ واإلجارة/44يتوقف على إذنه كالبيع] (2)و]ما[
وكتابته  ،حىت يف حنو شرائه نفسه ،رشيًدا ،اأبن يكون مكلفً  ،يصح تصرفه لنفسه لو كان حرًا

 .(4)وإن نظر فيه األسنوي  وغريه ،كما اقتضاه إطالقهم  ،عليها

 ،والطي   ،عادة كالنشر )والزمها( ،وغريمها ،وإجارة ،بنحو بيع بتجارة( (5)آِبق)ولو  
 ،وإجيار مال التجارة دون نفسه ،رد  ابلعيبوال ،واملخاصمة يف العهدة ،(6)ومحل املتاع ]للدكان[
أو  ،من السيد له يف التجارة )إبذن( ،وتوكيله أجنبًيا ،على تردد للقاضي (7)وليس منه ]إقرتاضه[

                                 

 أ[ من نسخة )ب(. /90]ل( هناية 1)
 ( يف )ب( "ومل". 2)
(، مغين احملتاج للشربيين 218-1/217انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطالب لزكراي األنصاري ) (3)

(2/514 .) 
 (. 5/264) ( انظر: املهمات لألسنوي4)
وقال األزهري: اإلابق هرب العبد من  ( أبق: اإلابق: هرب العبيد وذهاهبم من غري خوف وال كد عمل،5)

 (. 1/2للفيومي ) (، املصباح املنري10/3ور )سيده. انظر: لسان العرب البن منظ
 ( يف )ج( "إىل". 6)
 ( يف )ج( "اقرتاضه". 7)
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 ،وغريه لصحة عبارته (1)كما حبثه األذرعي  ،إن كان العبد ثقة مأموانً  ،من ويل السيد احملجور
يؤثر رده فيما يظهر؛  (3)بل ]ال[ ،ال حيتاج لقبول العبدو  ،تصرفه ابإلذن (2)وارتفاع املانع ]من[

ألن ذلك استخدام له ال توكيل، ويؤيده قوهلم: ليس له عزل نفسه، وال ينافيه ما أييت فيما لو 
 كما ال خيفى.  ،قال: حجر علي سيدي

 ،أحدمها يف نوبته (4)وأيذن ]له[ ،ما مل تكن بينهما مهاأية ،ومن له سي دان اشرتط إذهنما
وكذا يف غريها  ،من املهاأية ،ومنه يؤخذ صحة شراء املبعض يف نوبته ،فإنه يصح على األصح

 وليس ببعيد. ،إن قصد نفسه

كما لو   ،احلجر (7)فال ]يوجب[ ،لنا أنه معصية ،أنه ينعزل ابإلابق (6)(5)وعند أيب حنيفة
سيد اإلذن بغريه، أم ا إذا أ[ إال إذا قيد ال/45فيتصرف يف املكان الذي أبق إليه ] (8)عصى بغريه

                                 
 (. 3/40( النقل عن األذرعي انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )1)
 ( يف )ج( "بظن". 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
، الكويف، موىل بين تيم عمان بن اثبت بن زوطى التيمي( اإلمام، فقيه امللة، عامل العراق، أبو حنيفة الن5)

هللا بن ثعلبة، ولد: سنة مثانني، يف حياة صغار الصحابة، ورأى: أنس بن مالك، وهو أحد أئمة 
و ابن سبعني سنة. الطبقات الكربى املذاهب األربعة املشهورة، وتوىف ببغداد سنة مخسني ومائة، وه

 (. 391-6/390(، وسري أعالم النبالء )15/444(، واتريخ بغداد )6/348)
(. االختيار للموصلي 5/211(، تبيني احلقائق للزيلعي )8/111( انظر: البحر الرائق البن جنيم )6)

(2/103 .) 
 ( يف )ج( "توجب". 7)
(، روضه 9/125( فتح العزيز للرافعي )3/556ب للبغوي )(، التهذي3/197( انظر: الوسيط لغزايل )8)

= 
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 مل أيذن السيد فال جيوز له التصر ف كما أييت.

وغريه:  (2)يف نكاحه، قال الزركشي (1)من السيد على تصرفه ]كما[ )سكوت(مع  )ال(
فإنه ال يشرتط جتديد إذن من املشرتي على  ،ويستثىن من ذلك ما إذا ابع املأذون مع ماله

 انتهى.  (4)كما قاله ابن الرفعة  (3)يف النهاية األظَهر

وأنه ال بد  من علم املشرتي  ،املأذون له يف التجارة فيه (5)ويظهر أن املراد مباله ]املال[
؛ ألن القرينة املقتضية لتقريره القن على ما كان عليه ال توجد إال حينئذ، وإذا (6)بذلك ]بنية[

  )ومكان(أو إليه  ،كفى شهر كذا)مدة(يف )و(خمصوص كالثياب  )ولو يف نوع(أذن له السيد 
ومل  ،له السيد؛ أي: عينها كما مثلت به جاز (7)/)رمسها(وذكره من زايدته وقد  ،كفى حمل كذا

فإن مل ينص  له على شيء تصرف يف   ،وإن رأى املصلحة فيه كالوكيل ،يكن مأذواًن له يف غريه
م ليس له السفر مبال التجارة إال إبذن وله أن أيذن له يف كل األنواع واألزمنة والبلدان، نع

ر يف هذا (8)التجارة من غري إعطاء مال فيشرتي يف ذمته ويبيع كالوكيل ولو قال ]له[ : اجت 

                                 
 (. 3/570الطالبني للنووي )

 ( ساقطة من )أ(. 1)
 (. 2/110( النقل عن الزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 (. 5/477( انظر: هناية املطلب جلويين )3)
 (. 211-9/210كفاية النبية البن الرفعة ) :  ( انظر4)
 اقطة من )ب(. ( س5)
 (. ساقطة من )ب، ج(. 6)
 أ[ من نسخة )ج(. /219] ل( هناية 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
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: اجعله رأس مال (1)األلف أو به جاز له الشراء بعينه ويف ذمته به ال أبكثر إال إن قال ]له[
اكتسبه بنحو احتطاب  )ال يف كسب( (2)فيه من مال السيدوليس له جتارة إال فيما أذن له 

ال حصل ب[ واهتاب وقبول وصي ة؛ ألنه ملك السيد ومل أيذن له يف التصر ف فيه و /45]
أو مأذون له آخر ببيع أو غريه من  )مع سيده(يتصرف  )وال( (3)ابلتجارة املأذون له فيها

 )وال يتصرف يف نفسه(، (5)الف املكاتبألن  تصرفه لسيده ويُد مأذونه كيده خب (4)العقود/
إنفاق على  (8)]أو[ (7)ومنفعة بنحو بيع وإجيار ورهن وإجارة ونكاح أو ]إنكاح[ (6)]ذمة[

، نعم (9)نفسه من مال التجارة وإن جرت به العادة؛ ألن اسم التجارة ال يتناول شيًئا من ذلك

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
(، روضة الطالبني للنووي 9/122(، فتح العزيز للرافعي )3/556للبغوي ) التهذيب( انظر: 2)

 (. 3/41(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )3/569)
الفوراين واالمام اجلويين والغزايل وصحح البغوي اجلواز وقال: ألنه من مجلة أكسابه ( وهوما قطع به 3)

يعين « التهذيب»وحكى الرافعي الوجهني من غري تصحيح ألحدمها وقال النووي أصحهما يف 
(،  3/555(، التهذيب )3/196(، الوسيط للغزايل )5/478اجلواز. انظر: هناية املطلب للجويين )

 (. 3/570(، روضة الطالبني للنووي )9/124لرافعي )فتح العزيز ل
 ب[ من نسخة )ب(. /90]ل( هناية 4)
(، أسىن املطالب لزكراي 124-9/123(، فتح العزيز للرافعي )3/556( انظر: التهذيب للبغوي )5)

 (. 2/110األنصاري )
 ( يف )ب، ج( "رقبة". 6)
 ( يف )ب( "نكاح".7)
 ( يف )ب، ج( "و".8)
 نيعلى أصح الوجه وهو ال ميلك التصرف يف رقبته فكذلك يف منفعته، ألنهأن يؤاجر نفسه ( ليس له 9)

( 7/241(، البيان لعمراين)3/196(، الوسيط للغزايل )477و5/471انظر: هناية املطلب للجويين )
= 
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بسبب نكاح أو ضمان ابإلذن  له أن يؤجر نفسه ولو بغري إذن إذا تعلق حق اثلث بكسبه
خالفًا لألذرعي وكأهنما إمنا مل يعترباها يف  (1)وأموال التجارة عماًل ابلعادة كما قاله الشيخان

املسألة األخرية؛ ألن تلك فيها تفويت فاحتاجت لقرينة قوية وهذه فيها حتصيل فاكتفي فيها 
، والقياس يف تلك أنه يراجع (2)اج لقرينة[ابلقرينة الضعيفة ]على أن  اسم التجارة يتناوهلا فال حيت

: له يف غيبته عنه اإلنفاق على نفسه من ذلك الطراد (3)احلاكم يف غيبة سيده، وقول ابن الرفعة
العادة به حُيمل على ما إذا مل ميكنه مراجعة احلاكم وليس له بيع بنسيئة وإن رآه مصلحة خالفًا 

ن مثن املثل وال تربع واحتاد دعوة وإن جرت هبما عادة ملن زعمه وله الشراء هبا كالعرض وال بدو 
أ[ لغري السيد بغري إذنه إال يف قبول نكاح؛ /46وال يصح أن يتوكل جبعل أو غريه] (4)]أيًضا[

جواز الرقيق املأذون له يف  )وإيذن(خبالف غريه،  ،ال يتعلق به عهدة ،ألنه فيه سفري حمض
؛ ألنه ال )معني(تصرف  )يف(وينفذ تصرفه فيه  ،رتاه هلااملضاف إليه لكونه اش )بعبده(التجارة 

وإن اقتضى كالم  ،(5)هذا هو املنقول املعتمد ،ويف منعه منه تضييق عليه ،غىن به عن ذلك
األجنيب كما يف الوكيل خبالف املكاتب؛ ألنه يتصرف  (7)خالفه، وخرج ]بعبده[ (6)البغوي

                                 
  .(9/121(، فتح العزيز للرافعي )3/555التهذيب للبغوي )

 (. 569-3/568(، روضة الطالبني للنووي )121-9/120( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
( قيدها ابن الرفعة حبالة اجتماع سيده معه أما يف غيبته عنه فله اإلنفاق على نفسه من ذلك قال 3)

 (. 2/110الطراد العادة به انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
 ( ساقطة من )أ(. 4)
(، 9/123(، فتح العزيز للرافعي )3/196(، الوسيط للغزايل )5/478لجويين )( انظر: هناية املطلب ل5)

 (. 2/110(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3/569روضة الطالبني للنووي )
 (. 3/556( انظر: التهذيب للبغوي )6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
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على  )فيها(إذنه لعبد  التجارة  )ال(قوله  وبه صرح يف ،وابملعني التصرف املطلق ،بنفسه
 ،من السيد له يف ذلك فيجوز )إال إبذن(فال جيوز؛ ألن إذن السيد أواًل مل يتناوله  ،اإلطالق

وال ينعزل  (1)كما يف أصل الروضة  ،وإن مل ينزعه من يد األول ،وينعزل الثاين بعزل السيد له
 أحدمها بعزل اآلخر.

له معاملته؛ ألن األصل والغالب احلرية خبالف من علمه ال  ومن مل يعلم رق  شخص جاز
 .(2)جيوز له معاملته حىت يعلم أو يظن  إذاًن له معتربًا؛ ألن األصل بقاء احلجر

 ،واملراد هبا: إخبار عدلني ،أو بي نة ،بسماعه من السيد )ابإلذن(أو ظن  )ويكفي علم(
وإن مل يكف عند احلاكم،  ،وحبث السبكي أنه يكفي إخبار عدل حلصول الظن به

 ،خلالفه واستبعد اقتضاء كالم املطلب ،أنه يكفي خرب من يثق به من عبد أو امرأة ،(3)واألذرعي
بني الناس أنه مأذون  )كأن شاع(واإلخبار  ،ويكفي غري البينة ،(4)ب[ الزركشي/46وتبعه]

الوكيل أبنه ال حيتاج  وإن ظن صدقه؛ ألنه يثبت لنفسه والية، وفارق ،ال قول الرقيق ،(5)له
بل جتوز معاملته بناء على ظاهر احلال؛ ألنه صاحب يد خبالف الرقيق وظاهر   ،لدعوى الوكالة

ويقع يف قلب املخرب صدقه أو ال، وأن  ،ثقة (6)كالمهم أنه ال فرق بني أن يكون الرقيق/
                                 

 (. 3/569(، روضة الطالبني للنووي )9/123( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 (. 3/571(، روضة الطالبني للنووي )9/127( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 (. 2/111( النقل عن األذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 (. 2/111( النقل عن السبكي واملطلب و الزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
ع اإلذن يف الناس على األصح يصح. انظر: هناية املطلب للجويين ( مساع السيد يكفي قطًعا، وإذا شا 5)

(، روضة الطالبني للنووي 9/128، فتح العزيز للرافعي )151(، الوجيز للغزايل ص5/479)
 (. 3/41(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )3/571)

 أ[ من نسخة )ب(. /91]ل( هناية 6)
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 بتعاطي العقد الفاسد ولو ابن مأذواًن له فكما مر  معاملته ال خترج بذلك عن الوقوع يف اإلمث 

وهو  ،(1)فيما لو ابع مال مور ثه فبان ميًتا ولو ظن  حر يته فبان مأذواًن له ختري  على ما حبثه مجعٌ 
 ،حجر علي سيدي )قوله(على املأذون والوكيل  )يف حجر(يكفي )و( مت جه إن ابن مديواًن، 

أو موكله  )جحد سيده(أو  ،ظن  كذبه فيما يظهر )وإن( أو موكلي فال جيوز حينئذ معاملته
وتكذيبهما ال يستلزم اإلذن   ،فال يعامل بقول غريه ،احلجر عليه؛ لبطالن العقد بزعم العاقد

 .(3)ال يستلزم ذلك؛ ألن عدم املنع أعم  من اإلذن ،لو قال: ال أمنعك من التصرف (2)كما/

وإن أنكر  ،ذنت له وأان ابق  جازت معاملتهأن السيد لو قال: كنت أ (4)وحبث الزركشي
أ[ /47ويت جه] ،بل أوىل فتجوز معاملته مع إنكاره ،مثله ما لو مسع املعامل له اإلذن من السيد

احلجر عليه يف مال  )وحصل(فيما أييت فيه  ،أن  إنكاره إذن سي ده كإنكار الوكيل الوكالة
 ،ووقف ،وهبة ،له )بعتق وبيع(كوكلتك   ،اإلذن له يف التصر ف بصيغة عقدوإن كان  ،السي د

ال  ،يف الوكالة (6)وصرح به الشيخان (5)وكتابة كما جزم به يف األنوار ،على األوجه ،وإجارة
خبالف  ،ابستيالد األمة؛ ألن إذنه استخدام ال توكيل ومبا ذكر انقطعت سلطنة االستخدام

                                 
(، 3/571(، روضة الطالبني للنووي )5/479املطلب للجويين ) اجلويين والنووي انظر: هناية كاإلمام(  1)

 (. 2/518(، مغين احملتاج للشربيين )2/111أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
 ب[ من نسخة )ج(. /219] ل( هناية 2)
(، الوسيط للغزايل 5/480( فالصحيح من الوجهني أنه ال جتوز معاملته. انظر: هناية املطلب للجويين )3)

 (. 3/571(، روضة الطالبني للنووي )9/128(، فتح العزيز للرافعي )3/198)
 (. 2/111( النقل عن الزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 (. 1/488) لألردبيلي ( انظر: األنوار5)
 (. 4/330(، روضة الطالبني للنووي )11/69( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
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؛ ألن التصرف حق (1)كما صرح به الرافعي  ،وال بعزله لنفسه ،وال ينعزل إبنكاره الرق   ،االستيالد
وخبالف الوكيل إذ ليس  ،إذ احلق فيه له ،فلم يقدر على إبطاله خبالف النكاح ،السيد
 وعلى الرقيق طاعة سيده. ،طاعة موكله (3)]عليه[(2)]له[

)أن ال ألذن أو ظنه من غري ثبوت له عند احلاكم بعد إن علم ا عامله( (4)[ملن])و
أو يقر  له  ،له عند احلاكم ،أي: السيد )إبذنه(أي يقيم البينة  )حىت يثبت(إليه العوض  يسلم(

]أو يقر  له  ،(6)خوفًا من جحود السيد لإلذن ،أو حيكم له به احلاكم بعلمه ،(5)السيد ]بذلك[
 .(7)السي د به يف صورة الظن؛ لتطمئن نفسه[

وهذا أوىل مما وقع يف  ،ومبا قررته يُعلم أن الباء متعلقة بيثبت املبين للفاعل؛ لتضمنه يقيم
وال يشرتط يف صحة اإلذن للعبد  ،(9)، ويقاس بذلك نظائره الواقعة يف كالم املصنف(8)اإلسعاد

                                 
 (. 9/140رافعي )( فتح العزيز لل1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( يف )ج( "من". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
(، فتح العزيز للرافعي 3/198(، الوسيط للغزايل )481-5/480( انظر: هناية املطلب للجويين )6)

 (. 2/112(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9/129)
 ( ساقطة من )أ، ج(. 7)
حتقيق عبدهللا حممد 1296-1295ابإلسعاد والباء يف)إبذنه( ابلبناء للمفعول. انظر: اإلسعاد ص( جاء 8)

 العقيل.
 (. 2/116( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )9)
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ب[ /47طه]وإن مل يع ،أو مطلًقا ،يف التجارة يف الذمة (1)بل له اإلذن ]له[ ،أن يعطيه مااًل 
)و(حينئذ )يتعلق دينها( أي: التجارة أبن لزمه بعقدها الصحيح  ،وال عني  له نوًعا ،مااًل 

خبالف   ،ومؤن النكاح ،كما يتعلق به املهر  ،سواء الغالب والنادر ،)بكسبه قبل حجر عليه(
عليه )و(يتعلق مبال )جتارته( احلاصلة قبل احلجر  ،كسبه بعد احلجر؛ النقطاع حكم التجارة به

أصاًل ورحًبا؛ ألهنا لزمت ابملعاوضة ابإلذن كالنفقة يف النكاح، ولو قد م وجتارته على قبل حجر  
حيث مل يف  (3)، )وذمته( أي ويتعلق بذمته أيًضا/(2)كأصله بينهما  ،كان أوىل من توسيطه له

زمه أداؤه ومال التجارة ابلدين؛ ألنه حق لزمه برضى من له احلق فيتبع به إذا عتق ويل ،الكسب
فكان كاألداء قبل العتق،  ،)بال رجوع( منه على السيد؛ ألنه أداء بعد العتق ملا استحق يف الرق

 .(4)أو الوكيل إذا غرم الديون ،وبه فارق ما أييت يف عامل القراض

 ،اجلميع صحفإن أذن  ،وال يصح تصرف السيد فيما بيد املديون بغري إذنه مع الغرماء 
وولدها للزومه برضى  ،ومهر أمة مأذونه ،وأرش جناية عليه ،وتعلقوا بذمة العبد )ال رقبته(

وإن أعتقه أو ابعه؛  (5))وال ذم ة سي ده (خالفًا ملا يف أصله ،كاقرتاضه بغري إذن سي ده  ،مستحق ه
د تلف طولب به ألنه املباشر، وال ينايف ذلك قوهلم: "لو خرج ما ابعه املأذون مستحًقا وق

                                 
 ب(.  ( ساقطة من )أ،1)
 أهنا تتعلق كما يتعلق به املهر ومؤن النكاح. انظر: روضة الطالبني للنووي ني( على أصح الوجه2)

(، هناية 2/520(، مغين احملتاج للشربيين )2/112(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3/573)
 (.4/180احملتاج للرملي )

 ب[ من نسخة )ب(. /91]ل( هناية 3)
 (. 2/520( انظر: مغين احملتاج للشربيين )4)
احلاوي الصغري  نصه "وطولب ابلديون وإن عتق كالعامل والوكيل برب املال" انظر: ( وعبارة األصل ما5)

 .286للقزويين ص
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السيد وإن كان بيد العبد وفاء"، وقوهلم: "لو خرج ما ابعه املأذون مستحًقا وتلف مثنه ]بيد 
وإن كان بيده وفاء؛  ،كالعبد" كما يطالب بثمن ما اشرتاه مأذونه  (1)العبد طولب به السيد[

 ،قريب بنفقة قريبهبدليل مطالبة ال ،ألن العقد له إذ ال يلزم من املطالبة بشيء ثبوته يف الذمة
يطالب ليؤدي مما يف يد  (2)واملراد به ]أنه[ ،واللقيط إذا مل يكن له مال ،واملوسر بنفقة املضطر

هذا حاصل كالم  ،يطالب ابلوفاء بقدرها فقط ،وصار كالوارث يف الرتكة ،العبد ال من غريه
من تناقض كالم  (5)كيكالسب  ،(4)وبه يندفع ما فهمه األسنوي ،وغريمها (3)البلقيين والزركشي

 يف ذلك. (6)الشيخني

وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا مل يكن بيد العبد مال احتمال أن يؤديه؛ ألن له به علقة  
وإال فال ويطالب كل من السيد  ،فإن أد اه برئت ذمة العبد ،وإن مل تلزم ذمته ،يف اجلملة

قاله  ،ال بكسبه ،بيع وإال تعل ق الثمن بذمتههذا إن صح  ال ،واملأذون يثمن املبيع كالوكيل واملوكل
أو  ،من مثل ،وغريه مااًل لغري سي ده ،أي: بدل إتالف املأذون ،، )و(يتعلق )إتالفه((7)البغوي

                                 
 ( يف )ب( " طولب به السيد وإن كان بيد العبد ". 1)
 ( ساقطة من )ب( 2)
 ( 3/43( النقل عن البلقيين والزركشي. انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
 ( 5/267) ( انظر: املهمات لألسنوي4)
 (. 2/519( النقل عن السبكي انظر مغين احملتاج للشربيين )5)
قال يف فتح العزيز: ولو اشرتى املأذون شيئا للتجارة ففي مطالبة السيد ابلثمن ثالث أوجه. واألصح أن ( 6)

بذمة  تتعلق ديون التجارة برقبة العبد وال "واله نص يناقض فتح العزيز وقال ما يطالب مث قال يف احملرر ما
ول الثاين يف املنهاج انظر: فتح العزيز للرافعي والق الروضةالسيد" وتبعه النووي يف القول األول يف 

 109(، املنهاج للنووي ص3/572،روضة الطالبني للنووي )157(، احملرر للرافعي ص9/132)
 ( 3/557( انظر: التهذيب للبغوي )7)
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كما   ،للمميز غري األعجمي (1)وإن أدين السي د ،)ولو( كان املتلف )وديعة برقبته( فقط ،قيمة
 ،يف سائر جناايته من تعل قها برقبته فقط (2)أييت/ يعلم من الضابط اآليت يف اإلتالف نظري ما

فعلم أنه ال فرق هنا بني  ،وإن أذن له فيها؛ إذ اإلذن فيها ليس إذاًن يف الغرم؛ ألنه غري الزم هلا
 أن يستودع إبذن سيده أو بغري إذنه.

ومال  ،من أن  الوديعة إبذنه يضمنها يف كسبه (4)أشعر به كالم احلاوي (3)و]أم ا ما[
احلفظ  (5)عليه ضعيف؛ ألن إذن املودع له ]يف[ فمشي مجٌع من ُشر احه ،فال يُعرف لغريه ،جتارة

من أنه إن  (6)خبالف حنو إقراضه أو بيعه، وأم ا ما وقع للشارحني ،ليس إذاًن له يف اإلتالف
مسلط  ؛ ألنه املودع وهو إببقائها بيد العبد(7)أي يف مجيع أمواله ،استودع ابإلذن ضمن السي د

تبًعا لغريه أنه املنقول إلطالق (9)/(8)وإن زعم يف اإلسعاد ،له على اإلتالف فغري صحيح
وكأن  ،(11)تعلق الوديعة اليت أتلفها برقبته ]فقط[ (10)وتبعهما املصنف ،الشيخني كاألصحاب

                                 
 ( هذه اللوحة ساقطة من )أ( 1)
 ب[ من نسخة )ج( /220] ل( هناية 2)
 ( يف )ب( "ملا". 3)
واملهر،  ،الوديعةال رقبته كالضمان وإتالف  التجارةومال  ويؤدي من كسبه. قبل احلجر( وعبارته: )) 4)

 287-286للقزويين ص  ( (. انظر: احلاوي الصغريوالنفقة
 ( يف )أ( "من"5)
 حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل. 1299االسعاد ص ( انظر6)
 ( يف )ب( رايدة "و". 7)
 طالب عبدهللا حممد العقيل. حتقيق ال1299االسعاد ص ( انظر8)
 أ[ من نسخة )ب( /92]ل( هناية 9)
 ( 2/118( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )10)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 11)
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اآليت يف الضابط؛ نظرًا إىل  (2)إليهما كبعض الشراح من تفصيل ]املعاملة[ (1)ذلك ]سري[
وجوابه: وضوح الفرق بينها وبني املعامالت؛ إذ اإلذن فيها إذن يف  ،صح  أن الوديعة عقداأل

بل  ،فكان اإلذن فيها كاإلذن يف اجلناية ،فإنه ال يلزمها غرم ،خبالفه يف الوديعة ،الغرم الالزم هلا
 لسي د.وال مبال ا ،وال بذمته ،(3)]ومال جتارته[ ،تعلًقا بكسبه [أ/49] أوىل بكونه ال يوجب

ودعوى أنه ابإلذن فيها يصري هو الوديع ال يقتضي عدم اختصاص التعلق ابلرقبة؛ ملا 
فيها ليس إذاًن يف الغرم، وهل يتأت ى هنا ما سيجيء يف التقاطه من  (5)اإلذن (4)تقرر من ]أن [
فهو  وإال فإن أخذها ،مث إن مل يعلم السي د تعلق برقبته مطلًقا ،وبطالنه بدونه ،صحته ابإلذن

 ،وإال ضمن وإن أعرض عنه تعلقت ابلعبد وسائر أمواله ،وإن أقره وهو أمني مل يضمن ،ملتقط
 ،فهي كالقرض ،أبن اللقطة أقرب إىل املعاملة؛ ألهنا قد تقتضي التمل ك ورد  البدل (6)أو ]يفرق[

يف  : لو أذن له(8)ويؤيده قول الشيخني (7)]وهذا أقرب[ ،وعدمه أخرى ،فأعطيت حكمها اترة
مل يضمنه فيها، وقيل: تتعلق الوديعة  (9)أو يف ]غصبة[ ،استيام شيء ضمنه يف سائر أمواله

وهو إببقائها بيد العبد مسلط  ،وإال فالضمان على السيد؛ ألنه الوديع ،بذمته]بغري إذن سيده

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 ( يف )ج( "املقابل". 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )أ( "اإلذن" مكررة. 5)
 ( يف )أ( "يقر"6)
 ة من )أ(. ( ساقط7)
 ( 5/396دار الكتب العلمية، بريوت، روضة الطالبني للنووي )ط  (6/346( انظر: العزيز للرافعي )8)
 ( يف )أ( "غصب"9)
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ومال جتارته ال يعرف  ،من الوديعة إبذن يضمنها يف كسبه (1)وما يف احلاوي ،على اإلتالف
بل  ،عليه ضعيف؛ إذ اإلذن يف احلفظ ليس إذاًن يف اإلتالف (2)فمشي مجع من شراحه ،غريهل

الغرم؛ إذ هو غري  [ب/49] لو أذن له يف اجلناية مل تتعلق بكسبه؛ ألن اإلذن فيها ليس إذان يف
)مؤن  (4)]يتعلق[)و( (3)وقيل: إذا استودع بال إذن يضمن بذمته؛ ألن املودع سلطه[ ،الزم هلا

ونفقة وحنومها بذمة املأذون له يف التجارة وغريه  ،الذي أذن له فيه السي د من مهر لنكاح(ا
]كما  ،(5)أو اندرًا كالوصية ،وبكسبه احلاصل بعد وجوب دفعهما معتاًدا كان كاالحتطاب

 ،وكسب العبد أقرب شيء يصرف إليهما ،ألهنما من لوازم النكاح؛ (6)سنذكره قبيل الصداق[
وهو يف  ،يف النكاح إذن له يف صرف مؤنة من كسبه احلادث بعد وجوب دفعهماواإلذن له 

 ،واملؤجل ابحللول ،ويف مهر غريها احلال  ابلنكاح ،أو فرض صحيح ،بوطء (7)مهر ]املفوضة[
حيث قال: "يكتفى ابلسبب األول وهو  (8)خالفًا ملا وقع ]للشارح[ ،ويف غري املهر ابلتمكني

التمكني خبالف كسبه قبله لعدم املوجب" ويتعلق ما ذكر أيًضا مبال النكاح وال يتوقف على 

                                 
واملهر،  ،الوديعةال رقبته كالضمان وإتالف  التجارةومال  ( وعبارته: )) ويؤدي من كسبه. قبل احلجر1)

 . 287-286 للقزويين ص ( (. انظر: احلاوي الصغريوالنفقة
( وقال زكراي األنصاري نقال عن النشائي وهذا مل أره بعد الفحص التام إال يف احلاوي وشروحه وال خيفى 2)

 .(3/44لزكراي النصاري) البهيةما فيه. انظر: الغرر 
 ( ساقطة من )ب، ج(. 3)
 ( يف )ج( "تتعلق". 4)
 (،. 194-3/193( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 ب(.  ( ساقطة من )أ،6)
 ( يف )ب( "املقبوضة"7)
 .( ساقطة من )ب(8)
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رحًبا وأصاًل؛ ألن ذلك لزمه بعقد مأذون فيه كدين التجارة سواء  (1)جتارته املأذون له ]فيها[
يف ذمته  (2)فإن مل يكن مكتسًبا وال مأذواًن له ]فهما[ ،أم بعده ،أحصل قبل وجوب الدفع

ومهر  ،كما سيذكره قبيل الصداق  ،على الذي قدره له السي د (3)د[]كالزائ ،كما سيذكره  ،فقط
مل أيذن فيه سي ده؛ للزوم ذلك برضى  ،ملالكة أمرها برضاها يف نكاح فاسد (4)]وجب بوطئه[

 ،والصغرية ،والنائمة ،كرضى مالكة أمرها، أم ا املكرهة  ،سي د األمة [أ/50] مستحقه ورضى
ولو أذن له سي ده يف  ،برقبته (6)كل   ]منهن[  (5)علق مهر ]مثل[بسفه فيت ،واحملجورة ،واجملنونة

كما لو نكح إبذنه نكاًحا صحيًحا مبسم ى فاسد   ،ومال جتارته ،نكاح فاسد تعل ق بكسبه
معتاد أو  )بكسب(أي ماله إذا أذن فيه السي د ومل يعني لألداء جهة  )ضمان(يتعلق )و(

ى الضمان عنه سواء املأذون له يف التجارة وغريه، وإن تراخ ،بعد اإلذن يف الضمان (7)اندر/
مث بعد النكاح  ،وفارق هذا ما مر  من اعتبار الكسب ،من مأذون له فيها )جتارة(مبال )و(

وما يضمن اثبت قبل الضمان]ذكره ابن  ،بعد اإلذن أبن مؤن النكاح إمنا جتب بعده (8)و]هذا[
الفرق بينهما ال يظهر  (11)/من أن   (10)ا يف اإلسعادأشار إليه ابن الرفعة، فاندفع م (9)النقيب و[

                                 
 ( يف )أ( "منها". 1)
 ( يف )ب( "فيهما". 2)
 ( يف )ب( "على الزائد". 3)
 ( يف )ب( "وطئه". 4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 .ب[ من نسخة )ب(/92]ل( هناية 7)
 ( يف )ب( "وهنا". 8)
 . ( ساقطة من )ب، ج(9)
 حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل. 1300( انظر: اإلسعادص10)
 ب[ من نسخة )ج(. /220] ل( هناية 11)
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، نعم حمل   (2)أو ما بيده للتجارة ،أم ا إذا عني  لألداء جهة ككسبه (1)وجهه، ]و[ فإهنا تتعني 
رعاية  ،وإال مل يؤد  إال مما فضل عنها ،جواز تعيني مال التجارة ما إذا مل يكن على املأذون ديون

وحمل ه  ،يف يده يف حكم املرهون وقيل يشاركهم كغريه من الديون للجانبني وقيل يبطل؛ ألن ما
وأقر ه:  وإال مل يشاركهم قطًعا، ونقل ابن الرفعة عن املاوردي ،حيث مل حيجر عليه بطلبهم

عي نه من مال التجارة إذا مل يف ابلدَّين تعل ق الباقي ابملستقبل من   [ب/50] ما (3)]أبن [
فقال: املفهوم من إطالقهم أنه يقتصر على ما عي نه ويتبع  (5)السبكي (4)و]خالف[ ،كسبه

ابلباقي بعد عتقه؛ ألن التعيني يقصر الطمع على ما عي نه وهذا هو األوجه، وكالم الشيخني 
، وعلم من  (7)سنويثر إذا ات صل ابإلذن واستظهره األتعيني جهة األداء إمنا يؤ  (6)يدل  على ]أن [

]وحمله إن ضمن لغري السيد ال له؛  (8)سي ده ]وسيأيت بسطه[ كالمه صحة ضمان الرقيق إبذن
وكالرقيق املبعض إن مل يكن  ،ويؤخذ منه صحة ضمان املكاتب ،ألن ما يؤدى منه ملكه

كما يف سائر   ،وإمنا يصح ضمان املكاتب ابإلذن ،أو كان وضمن يف نوبة السيد ،مهاأية
 تربعاته.

 ،فال فائدة له ،لرقيق املوقوف إذ ال يصح عتقهوحبث أن ابن الرفعة أنه ال يصح ضمان ا 

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ج( رايدة "فتتعني". 2)
 ( يف )ب، ج( "أن"3)
 ( يف )ب، ج( "خالفه". 4)
 ( 2/237للماوردي انظر: حاشية الرملي الكبري) الرفعة( النقل السبكي وعن نقل ابن 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 (. 2/237( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
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واألوجه من تردد له اعتبار إذن مالك املنفعة  ،وأن املوصى برقبته دون منفعته أو عكسه كالقن
ولو أد ى ما ضمنه عن أجنيب إبذنه بعد العتق فحق   (1)بناء على أن ضمان القن يتعلق بكسبه[

 يرجع به وإن أد اه بعد عتقه والفرق أن  منفعة العبد أو عن سي ده مل ،الرجوع له أو قبله فلسي ده
فإنه ال  ،أ[ حال رق ه كما لو أجره مث أعتقه أثناء املدة/51فكأن ه استوفاها] ،هنا وقعت للسيد

 الرجوع عليه. (2)فإهنا وقعت لألجنيب فكان ]له[ ،يرجع أبجرة مثله ملا بقي خبالفها يف تلك

 ،وهو كذلك ،سب هنا بني احلادث قبل احلجر وبعدهوأفهم كالمه أنه ال فرق يف الك 
 (4)]يتعلق[ )فبذمته(يكن له كسب وال مال جتارة  (3))و]أال[(خالفًا ملا اقتضته عبارة أصله 

 )كمشرتى( ،(6)يتبع هبا إذا أعتق؛ ألهنا ديون لزمته برضى املستحق (5)مؤن النكاح ]والضمان[
فإنه يتعلق  ،أو تلف يف يده ،ذا أتلفه مطلًقامن سي ده له فيه إ )بال إذن( (7)و]مقرتض[

ومل  ،أو بعضه؛ ألنه وجب برضى مستحق ه ،فيطالب به بعد عتق كله ،الضمان بذمته فقط
 ،أيذن فيه السيد، فإن قبضه منه السيد وتلف ولو بيد غريه كان للمالك مطالبته لوضع يده

. ،منه (8)لعبد فلم ]أيخذه[وإن رآه مع ا ،خبالف ما إذا مل يقبضه ،وكذا العبد إن عتق  ملا مر 

أو  ،أما إذا مل يتلف ما اشرتاه أو أقرضه شراء أو قرًضا فاسًدا فللمالك اسرتداده من العبد
                                 

 ( ساقط من )ب، ج(. 1)
  .( ساقطة من )أ، ب(2)
 ( يف )ج( "وال"3)
 ( يف )ب( "تتعلق". 4)
 ( ساقط من )ب(. 5)
 (. 3/573)(، روضة الطالبني للنووي 138-9/137( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
 ( يف )ج( "ومقبوض". 7)
 ( ساقط من )أ(. 8)
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كإتالف مميز غري   ،وضابط تعلق احلقوق ابلرقيق أهنا إن ثبتت بغري اختيار أرابهبا ،سي ده
ما غري املميز واألعجمي أ ،تلف بغصبه تعلقت برقبته (1)]و[ ،أعجمي يرى طاعة أمره

 ب[ فإتالفهما إبذن السيد يتعل ق بذم ته كما أييت يف اجلناايت./51املذكور]

يتبع  ،كان بغري إذن سي ده تعل قت بذم ته  (2)وإن ثبتت ابختيارهم كما يف املعامالت فإن/
مع مال وهبما  ،هبا بعد عتقه أو إبذنه تعلقت بذمته وكسبه إن مل يكن مأذواًن له يف التجارة

 .(3)كما مر    ،التجارة إن كان مأذواًن له فيها

: (5): وحيث قلنا يتعلق بكسبه لزمه أن يكتسب للفاضل، قال الزركشي(4)قال ابن الرفعة
ويؤخذ مما أييت مث إنه إن عصى ابلسبب لزمه الكسب  ،(6)[وفيه نظر ملا أييت يف ]املفلس

أو  ،وجب عليه من حنو دين جتارة (7)تعل ق بكسب الرقيق ]حقٌّ[ )فإن( للخروج من املعصية
)غرم األقل  ،أو حبسه ومل يستخدمه ،سي ده يف شيء مما مر   )استخدمه(مث  ،أو مهر ،ضمان

 .(10)عليه مما ذكر (9)])وجب([من )و( (8)ملثله مدة استخدامه ]أو حبسه[ من أجر(

                                 
 ( يف )ج( "أو". 1)
 .أ[ من نسخة )ب(/93]ل( هناية 2)
 (. 3/44( ذكر هذه الضوابط الشيخ زكراي االنصاري انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
 (.3/44انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري ) الرفعة( النقل عن ابن 4)
 (. 2/113لنقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )( ا5)
 ". ( يف )ب، ج( "الفلس6)
 ( ساقط من )أ(. 7)
 ( ساقط من )ب(. 8)
 ( يف )أ( "واجب". 9)
(، 7/225(، روضة الطالبني للنووي )203-5/202الوجهان. انظر: الوسيط للغزايل )  ( وهو أظهر10)

  .(3/44بهية لزكراي األنصاري )الغرر ال
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فإذا فوته  ،كأن ه أحال الغرم على كسبه  ،لتصر فأما الغرم فألن السي د إبذنه له يف ا 
 ،وأما وجوب األقل فالن أجرته إن زادت كان للسي د أخذ الزائد ،طولب ابلغرم من سائر أمواله

 .(1)وإن نقصت فال مقتضى إللزامه ابلزايدة عليها

 ،وخرج ابلسيد األجنيب فيلزمه أجرة املثل مطلًقا؛ ألنه مل يوجد منه إال تفويت منفعة
 أ[ اإلذن املقتضي اللتزام ما وجب يف الكسب./52والسي د سبق منه ]

سي ده أو غريه  )وإن ملكه(الرقيق ولو مدبرًا ومعلًقا عتقه بصفة وأم ولد  )وال ميلك(
خلرب  (3)، وقيل ميلك(2)وألنه مملوك فأشبه البهيمة ،املفهوم ابألوىل، كما ال ميلك ابإلرث

، ورد  أبن  اإلضافة (4)«إال أن يشرتط املبتاع مال فماله للبائعمن ابع عبًدا وله »الصحيحني: 
فاملعىن أن ما بيده عند البيع من مال السي د  (6)وإال انفاه جعله ]لسيده[ ،لالختصاص (5)]فيه[

                                 
 (. 3/44( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )1)
للغزايل  (، الوجيز3/495) . انظر: املهذب للشريازيالشافعيةالذي عليه الفتوى واجلديد من قويل  وهو( 2)

  (.4/195) (، النجم الوهاج للدِمريي147-9/146(، فتح العزيز للرافعي )3/204،الوسيط للغزايل )152ص
للغزايل  (، الوجيز3/494. انظر: املهذب للشريازيالشافعيةالقول القدمي من قويل  ( وهو3)

(، التهذيب للبغوي 147-9/146(، فتح العزيز للرافعي )3/204،الوسيط للغزايل )152ص
 (.4/195) (، النجم الوهاج للدِمريي3/467)

الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف  ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االستقراض، ابب4)
(، ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب من ابع خنال عليها مثر 2379( رقم )3/115خنل )

( كالمها من حديث عبد هللا بن عمر، عن رسول هللا صلى هللا عليه 1543( رقم )3/1171)
 «. ملبتاعمن ابتاع عبداً فماله للذي ابعه إال أن يشرتط ا»وسلم، بلفظ: 

 ( ساقط من )ج(.5)
 ( يف )ج( "للسيد"6)
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هو العبد وما يف يده والثمن يف املبيع  (1)إال أن يشرتطه املشرتي فيصح ويكون/ ،للسي د
 ،أو ديًنا ،أو غائًبا ،معه شروط املبيع حىت لو كان جمهواًل  (2)فيعترب يف املال ]الذي[ ،مقابلتهما

وال حيل  للمكاتب واملبعض إذا ملك  ،مل يصح  البيع فيه ،والثمن ذهب ،أو ذهًبا ،والثمن دين
 .(3)عتمد؛ لضعف ملكهماأمًة ببعضه احلرِ  وطٌء ولو ابإلذن فيهما على امل

من غري إذن سي ده بيًعا كان أو غريه؛ ألنه  )بتصررف(أي: ينفرد الرقيق  )وال يستبدر(
من أنه لو امتنع  (4)ومنه يؤخذ صحة ما حبثه األذرعي وغريه ،كالسفيه  ،حمجور عليه لنقص

جاز له شراء ما أو حيل بينهما حببس وغريه  ،وتعذ رت مراجعة احلاكم ،السي د من اإلنفاق عليه
وما  ،ب[ جاز له شراء مؤنه/52وأوىل ولو أذن له سيده يف السفر] ،متس  حاجته إليه كالسفيه

النهي؛ ألنه اكتساب  (5)فله فعله من غري إذن بل ]ومع[ ،منه لزوجته )إال خبلع(ال بد  له منه 
 . (7)بل لسيده ،وال يسلم املختلع املال له ،(6)ال يعقب عوًضا فأشبه االحتطاب

فيصح ولو من سفيه هناه سي ده عنه؛ ألنه اكتساب ال يعقب  )وقبول هبة ووصية(

                                 

 .أ[ من نسخة )ج(/221] ل( هناية 1)
 ( ساقط من )أ(. 2)
 (. 8/104( انظر: شرح السنة للبغوي )3)
( كالزركشي لكنه استثىن من ذلك ما لو ابع املأذون مع ماله فإنه ال يشرتط جتديد إذن من املشرتي 4)

  .(110-109ر: حاشية الرملي الكبري)النقل عن االذرعي والزركشي انظ
 ( يف )أ( "وقع". 5)
(، 9/142. انظر: فتح العزيز للرافعي )والوصية ة( على االصح من الوجهني يف صحة اخللع وقبول اهلب6)

 ( 2/520(، مغين احملتاج للشربيين )3/44الغرر البهية لزكراي األنصاري )
 (. 7/384( انظر: روضة الطالبني للنووي )7)
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على  (1))من ]يعتق[كان املوهوب واملوصى به   )ولو(عوًضا كما مر  ويصح قبوله ملا ذكر 
أي يف حال عتقه عليه  )نفقته حااًل(على السي د  )إن مل جتب(من أصله أو فرعه هذا  سيده(

 )كوّل( (3)وإال مل يصح قبوله؛ ألن فيه إضرارًا ابلسي د ،أو السيد فقريًا ،ًباكان مكتس   (2)أبن/
إال إذا مل جتب نفقته  ،أو سفيه ،أو جمنون )لطفل(فإنه ال يصح  قبوله هبة أو وصية ما ذكر 

وقبوله له  ،بل له فيه مصلحة ،؛ ألنه اكتساب ال ضرر على املوىل فيه(4)على املوىل ]حااًل[
 كذا ذكره الروايين  (5)قال الرافعي ،فإن أىب فللصيب بعد البلوغ ،ىب قبل له احلاكمفإن أ ،واجب

 ولكن يف الوصية انتهى. 

فإن قبوهلا  ،فأمكن التدارك خبالف اهلبة ،ووجهه: أن الوصية القبول فيها على الرتاخي
للمكتوب  وإن طالت مدة وصوهلا ،فإهنا صحيحة ،ويفرق بينه وبني اهلبة ابلكتابة ،على الفور

أ[ /53فبتخلفه] ،وهنا كان الفور ممكًنا ،فاغتفر ،وقبوله أبن ذلك هو املمكن يف قبوهلا ،إليه
 تبطل الصيغة.

 كما هو ظاهر.  ،ورشد السفيه ،وكبلوغ الصيب فيما ذكر إفاقة اجملنون

 إم ا إذا وجبت مؤنته حااًل فال يصح  قبول الويل ما ذكر؛ ملا فيه من الضرر على املوىل.

                                 
 ( يف )ب( "عتق". 1)
 ب[ من نسخة )ب( /93]ل( هناية 2)
(، أسىن املطالب لزكراي 12/283(، روضة الطالبني للنووي )535-7/534( انظر: الوسيط لغزايل )3)

 (. 4/498األنصاري )
 ( ساقط من )ج(. 4)
 دار الكتب العلمية، بريوت.  ط (13/344( انظر: العزيز للرافعي )5)
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أي: جزء من يعتق على ]السيد، أو يف  ،)جزءه(أو( كان املوهوب أو املوصى به )
الويل  لطفل  (3)و[ ،فإنه يصح أن يقبله ]القن  مطلًقا ،حااًل  (2)وال يلزم ]نفقته[ ،الطفل (1)حنو[

إذ لو  ،وإن مل جتب نفقته حااًل؛ ملا فيه من اإلضرار به )موسر(وحنوه  ،)ال لطفل(وحنوه معسر، 
]أما جزء بعض السيد فيصح  ،فإن وليه كنائبه ،القتضى السراية؛ ألن ملكه إايه اختياريصح  

 ،صححه يف الروضة (4)وهو ما[ ،بناء على أن عتقه ال يسري إىل ابقيه ،قبوله من الرقيق
هنا  (7)مث لكنه جزم يف حاويه (6)وبه جزم صاحب احلاوي يف عجابه ،يف الكتابة (5)وأصلها
وقال: ينبغي  (9)واستشكله النووي ،يف العتق (8)وصححه الرافعي ،إن كان موسرًاأي:  ،ابلسراية

وعلى القول ابلشراء به فإمنا صح  قبول ذلك عن الرقيق  ،املنع لدخوله يف ملكه قهرًا كاإلرث
خبالف ما يقبله  ،فقبوله كقبوله ،دون الويل؛ ألن ما يقبله الرقيق يتعني للسيد؛ ]ألن يده كيده

                                 
 ( ساقط من )أ(. 1)
 ( يف )ج( "بعتقه". 2)
 ( ساقط من )أ(. 3)
مكانه يف )ب(: )فإن وليه كنائبه ]وحيث صح  قبول الرقيق ملن يعتق على سيده ملكه سيده قهراً  ( 4)

كعبيده أي ما صاده أو ما احتطبه وحنومها فإن السي د ميلك ذلك قهرًا أيضًا ولو قارن عتق العبد 
د ويظهر ملك السيد له أخذاً مما أييت يف الطالق وغريه، حلفه ببعض سيده ففي من ميلكه منهما ترد

وإذا كان ملك السيد جلزء من يعتق عليه إمنا هو قهري كما تقرر، فال يسري عليه العتق إىل ابقيه  
 كما[ صححه يف الروضة... (، وهذا سيأيت بعد أسطر يف )ج(. 

  (.12/239وت، روضة الطالبني للنووي )دار الكتب العلمية، بري  ط (13/489انظر: العزيز للرافعي )( 5)
 .حتقيق بدر الظاهري533-532( انظر: العجاب يف شرح اللباب ص6)
 .287( وعبارته: )) ال للطفل ويسري ( ( انظر: احلاوي الصغريص7)
 (. 13/347( العزيز للر افعي )8)
 .(12/135( انظر: روضة الطالبني للنووي )9)
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وإن تضرر  (1)فال يقوم مقام موليه إال فيما ال ضرر عليه فيه، والسيد[ ،واز قبوله لنفسهالويل جل
القبول  (2)بكل من لزوم النفقة وغرامة السراية إال أن  حكمة جعلهم األول مانًعا ]من صحة[

ب[أن األول أشق  لتكرر النفقة، وأن الثاين يقتضي كمال احلرية املتشوف إليه /53دون الثاين ]
)ملكه سيده قهًرا   (3)حيث صح  قبول الرقيق ملن يعتق على سيده ]أو جلزئه[)و(لشارع، ]ا

أو ما احتطبه وحنومها فإن السيد ميلك ذلك قهرًا أيًضا ولو قارن  (4)أي ما ]اصطاده[ كصيده(
عتق العبد خلعه ببعض سيده ففي ما ميلكه منهما تردد ويظهر ملك السيد له أخًذا مما أييت يف 

)فال ، (5)ق وغريه، وإذا كان ملك السيد جلزء من يعتق عليه إمنا هو قهري كما تقررالطال
  (6)عليه العتق إىل ابقيه كما قاله/ يسري(

وغريه كما تقرر؛ ألن شرط السراية أن يكون امللك  (8)خالفًا للحاوي (7)الشيخان
ال يصح من العبد املأذون مبن يعتق على السيد أنه  (10)وأفهم ختصيصه ]ما ذكر[ (9)اختياراًي،[

له يف التجارة شراؤه من غري إذن سي ده فيه لتضرره بعتقه املتضمن فوات الثمن بال مقابل، فإن 

                                 
 ( ساقط من )ب(. 1)
 ( "لصحة". ( يف )ب، ج2)
 ( ساقط من )أ(. 3)
 ( يف )ج( "صاده". 4)
 (. 3/45،الغرر البهية لزكراي األنصاري )287( انظر: احلاوي الصغري ص5)
  .ب[ من نسخة )ج(/221] ل( هناية 6)
  (.12/239دار الكتب العلمية، بريوت، روضة الطالبني للنووي )ط (13/489انظر: العزيز للرافعي )( 7)
 .287اوي الصغريص( انظر: احل8)
 ( ساقط من )ب(. 9)
 ( ساقط من )أ(. 10)



 
331 

أذن له صح  وعتق مطلًقا إن مل يكن العبد مديواًن وإال مل يعتق إال إن كان السيد موسرًا على 
  .(1)املعتمد املنقول يف املطلب عن األصحاب

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

  

                                 
( قال الشيخ زكراي األنصاري "ونقله يف املطلب عن األصحاب فهو الصحيح وال يتجه غريه وإن مل يكن 1)

 .(2/113مديوان عتق" انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
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 (1)ل( يف التحالف عند اختالف املتعاقدين)فص

 ،أي: املتعاقدان املفهومان من قوله يف صفة عقد )اختلفا(أو من يقوم مقامهما إذا  (2)/
أو النائب  ،)الوارث(اختلف  )أو( ،أو انئبيهما ،واملراد هبما مالكا أمر العقد من املالكني

 ،على الضمري املرفوع من غري أتكيد وقد عطف ،أ[ انئبه ووارثه/54أو] ،ألحدمها هو واآلخر
 ساملة منه فهي أحسن. (5)وعبارة أصله ،(4)وهو ضعيف (3)وال ]فصل[

)يف صفة عقد والعاقد كما حبثه السبكي  ،ولو أنكر بعض الورثة فقط حتالف املنكر
وصداق  ،ومساقاة وإجارة ،وقراض ،وصلح عن دم ،(6)حمضة أو غريها كبيع ]وسلم[ معاوضة(

وإن تلف ومد عي املشرتي مثاًل يف املبيع  ،ن اد عى أحدمها صفة كقدر املعقود عليهأب ،وخلع
وقياسه يقتضي أن  حمل ذلك  ،أو البائع مثاًل يف الثمن أكثر كذا قيل قياًسا على الصداق ،أكثر

وهو مهر  ،إذا حتالف ويل  أحدمها مع اآلخر على أنه ميكن الفرق أبن مث مرًدا مستقرًا يرجع إليه
أو  ،أو خيار ،أو كفيل (7)أو شرط ]رهن[ ،أو عينه ،أو صفته ،خبالفه هنا أو جنسه ،ملثلا

                                 
ى هللا عنه ان النيب صلى هللا عليه وسلم ( قال: الرافعي )االصل يف الباب ما روى عن ابن مسعود رض1)

قال: "إذا اختلف املتبايعان فالقول قول البائع واملبتاع ابخليار" ومعناه أن املبتاع ابخليار بني امساكه مبا 
 .(152-9/151حلف عليه البائع وبني أن حيلف على ما يقوله انظر: فتح العزيز)

 .أ[ من نسخة )ب(/94]ل( هناية 2)
 "فعل". ( يف )أ( 3)
  .(2/114( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 . 388( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص5)
 ( ساقط من )أ(. 6)
 ( ساقط من )أ(. 7)
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العقد  )قد صح(احلال أنه )و( (1)وأنكر اآلخر ،مها مما يصح  شرطهأو غري  ،أو قدر كل ،أجل
ال )و  (2)]احرتازًا عما أييت[ ،ويشرتط بقاؤه إىل حالة التنازع ،أو ميني البائع كما أييت ،ابتفاقهما

أبن  ،)تعارضتا(بينة لكن بينتامها قد  (3)لكل واحد ]منهما[ )أو( ،لواحد منهما مبد عاه بينة(
أو أر ختا بتاريخ واحد خبالف ما لو أر ختا  ،وأر خت األخرى ،(5)أو ]إحدامها[ (4)]أطلقتا[

 ،وكياًل وإن كان  ،منهما يف الصورتني )حلف كل(فإنه حيكم مبقدمة التاريخ،  ،بتارخيني خمتلفني
لقول غريه  (6)])ينفي([واحدة ملتبسة  )مييًنا(ب[ /54أو زمن اخليار ابقًيا على املعتمد]

أبن جيمعهما مقدًما لنفي نداًب كما أييت فيقول: وهللا ما بعت بكذا وإمنا بعت   ،لقوله )وإثبات(
 شرتيت بكذا.لقد ا (7)كذا أو ولقد بعت بكذا، ويقول املشرتي: وهللا ما اشرتيت بكذا وإمنا أو

وكل منهما مدعى عليه  ، (8)«اليمني على املد عى عليه»أما حلف كل فلخرب مسلم:  
 ،كما أنه مدع، وأما أنه يف ميني واحدة؛ فألن الدعوى واحدة ومنفي كل منهما يف ضمن مثبته

                                 
-9/158،فتح العزيز للرافعي )152(، الوجيز للغزايل ص5/336( انظر: هناية املطلب للجويين )1)

 (. 3/578(، روضة الطالبني للنووي )159
 .( ساقط من )ب، ج(2)
 ( ساقط من )أ(. 3)
 ( يف )ج( "أطلقا". 4)
 ". احديهما( يف )ج( "5)
 ( يف )ج( "بنفي". 6)
 ( يف )ب( زايدة "و". 7)
( رقم 2/143( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرهن، ابب إذا اختلف الراهن واملرهتن وحنوه، )8)

( رقم 3/1336اليمني على املدعى عليه، )(، ومسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، ابب 2514)
 (، من حديث ابن عباس أن النيب قضى ابليمني على املدعى عليه. واللفظ ملسلم. 1711)
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 .(2)لفصل اخلصومة (1)وألهنا ]أقرب[ ،اتفجاز التعرض يف اليمني الواحدة للنفي واإلثب

وأم ا تقدمي النفي على اإلثبات فألنه األصل وألنه يلزم من إثبات قوله نفي قول صاحبه 
وإمنا مل  ،(5)له بعد اإلثبات غري التصريح ]به[ (4)]للتعرض[ (3)خبالف العكس فال ]فائدة[

األميان ابلالزم واملفهوم، فون يف يعمل بقضية ذلك من االكتفاء ابإلثبات فقط؛ ألهنم ال يكت
ه ما اقتضاه كالم اجلمهور]من[ : ما بعت أو ما (7)أنه ال يكتفى أيًضا ]بقول[ (6)ومن مث اجت 

 .(9)(8)ال بكذا خالفًا للصيمرياشرتيت إ

 (11)، وكالم الشيخني(10)وبه يشعر كالم املاوردي ،وقضية قوله مييًنا أنه ال يكتفى بيمينني

                                 
 ( ساقط من )أ(. 1)
( واجلمع بني النفي واإلثبات بيمني واحدة هو املذهب وهو ظاهر نص الشافعي. انظر: املهذب 2)

 .(9/179(، فتح العزيز للرافعي )3/505(، التهذيب للبغوي )3/149للشريازي )
 ( ساقط من )ب(. 3)
 ( يف )ب( "تتعرض". 4)
 ( ساقط من )ج(. 5)
 ( ساقط من )ب، ج(. 6)
 ( يف )ب، ج( "بقوله". 7)
لفياض. قال الشيخ أبو ، تفقه: أبيب حامد املروروذي، وأبيب اهو عبد الواحد بن احلسني الصيمري( 8)

ا للمذهب حسن التصانيف، له مصنفات منها: إسحاق: ارحتل الناس إليه من البالد وكان حافظً 
. انظر: سري أعالم )اإليضاح يف املذهب(، و)القياس والعلل(. تويف: بعد سنة ست ومثانني وثالمثائة

 (.1/184البن قاضي شهبة ) (، طبقات الشافعية3/339) (، طبقات الشافعية الكربى17/14النبالء)
 (. 3/47( النقل عن الصريمي انظر: الغرر البهية زكراي األنصاري )9)
 (. 302-5/301( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )10)
  .(3/582(، روضة الطالبني للنووي )9/179( انظر: فتح العزيز للرافعي )11)
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 وهو األوجه، وحيلف الوارث يف اإلثبات على البت   ،وازوكثري يشعر ابجل

 .(2)على نفي العلم (1)وجيوز له إذا غلب على ظن ه صدق مورثه، ويف النفي/

أ[ عقد ما لو اختلفا يف أصله؛ أبن قال أحدمها: بعتك أبلف، /55وخرج بقوله صفة ]
غريه كاهلبة والوقف فقال: بل وهبتين أو رهنتين فال حتالف كما سيذكره، وبعقد معاوضة 

والوصي ة فال حتالف فيه، وبقوله: وقد صح ما لو اد عى أحدمها الفساد فإن  مد عي الصحة هو 
املصد ق غالًبا كما أييت، ومل يقل اتفقا على صحته كما يف أصله؛ ألن اتفاقهما ليس بشرط 

نفي سبب  لو قال بعتك أبلف فقال بل مبائة وزق مخر حلف البائع على (3)لقول الشيخني
الفساد وبقي النزاع يف قدر الثمن فيتحالفان، فالشرط ثبوت الصحة ابتفاقهما أو ميني البائع، 

املبيع كما مر  ما لو اختلفا فيها كأن يقول  (4)ويستثىن من قوله يف صفة عقد الشامل لعني/
إن   (5)أيًضا[ فيقول املشرتي بل اجلارية فإن  الثمن ]املتفق عليه أو املختلف فيه ،بعتك العبد

وال فسخ؛ ألن الثمن ليس  ،بل حيلف كلٌّ على نفي ما يد عى عليه ،كان يف الذمة مل يتحالفا
لكن الذي اقتضاه كالم  ،(7)كاألسنوي  (6)مبعني حىت يربط به العقد، هذا ما رج حه يف روضه

                                 

 ب[ من نسخة )ب(./94]ل( هناية 1)

 (.4/162(، هناية احملتاج للرملي )2/512(، مغين احملتاج للشربيين )9/466عمراين )( انظر: البيان لل2)

 (. 3/579(، روضة الطالبني للنووي )9/166( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)

 أ[ من نسخة )ج(. /222] ل( هناية 4)

 ( ساقط من )ب(. 5)

 (. 1/594( انظر: روض الطالب البن املقرئ )6)

 (. 5/273) ات لألسنوي( انظر: املهم7)
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 (3)معيًنا[ التحالف ]كما لو كان الثمن (2)وقواه السبكي ،(1)وصححه يف الشرح الصغري ،العزيز
فإن أقام كل بينة سلمت اجلارية للمشرتي إذ ال تعارض؛ ألن كاًل منهما أثبت  ،فال استثناء

فإن كان بيد  ،(4)وأما العبد فقد أقر  البائع ببيعه وقامت ]به البينة[ ،عقًدا ال يقتضي نفي غريه
 ب[ املشرتي أقر  عنده./55]

وجاز له ذلك مع أنه مقرٌّ أبن ه ليس ملكه  ،وله أن يتصر ف فيه مبا عدا الوطء لو كان أمة
أم ا يف الباطن فاحلكم حمال على حقيقة الصدق  ،: وهذا يف الظاهر(5)قال األذرعي ،للضرورة

وينفق عليه من كسبه، وله بيعه وحفظ  ،حىت يد عيه ،أو بيد البائع ترك عند القاضي ،والكذب
لكن أطال  ،يت وإن قلنا ابلتحالفأن ما تقرر أي (6)مثنه إن رآه وظاهر كالم الشيخني

يف أن عدم التعارض إمنا أييت على عدم التحالف، أما على التحالف فيتعارضان فال  (7)السبكي
يسلم اجلارية للمشرتي، وإذا أر خت البينتان بتارخيني قضى مبقدمة التاريخ كما مر، ويستثىن منه 

فال  ،فقال: بل اجلارية بدينار ،لعبد بدرهمكبعتك ا  ،أيًضا ما لو اختلفا يف املبيع والثمن مًعا
منهما على نفي قول  (8)بل حيلف كل ]واحد[ ،حتالف؛ ألهنما مل يتواردا على شيء واحد

                                 
 دار الكتب العلمية، بريوت. ط  (9/156( النقل عن الشرح الصغري انظر: العزيز للرافعي )1)
 حتقيق ابتسام الغامدي. 393( انظر: االبتهاج للسبكي ص2)
 ( ساقط من )أ(. 3)
 ( يف )ب( "بينة به". 4)
 (. 2/115ذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )( النقل عن األ5)
 (. 3/577(، روضة الطالبني للنووي )9/157( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
 حتقيق ابتسام الغامدي399-398( انظر: االبتهاج للسبكي ص7)
 ( ساقطة من )ج(. 8)



 
337 

فال حتالف بل حيلف البائع؛  ،مثاًل مث تنازعا يف قدر الثمن ،، وما لو تقايال(1)قاله اإلمام ،اآلخر
 ألنه غارم. 

أو عنهما املفهوم  عن أحدمها( (2))على انكلثبات مجع بني النفي واإل )وقضى حبالف(
وقف األمر وكأهنما  ،فلو نكال مجيًعا ولو عن النفي فقط (3)ابألوىل التصال كل منهما ابآلخر

 .(4)كما صححه يف الروضة  ،تركا اخلصومة

وإفاقة  ،أ[ إىل بلوغ الصيب/56ولو نكل الويل فهل يقضي بيمني صاحبه أو يوقف األمر]
كما قاله الشيخان   )ونداًب(، (6)فلعلهما حيلفان وجهان رجح منهما اإلمام الثاين (5)اجملنون/

كل منهما يف حلفه   بدأ(وهذا من زايدته، و) (7)خالفًا لإلمام وغريه وإن اعتمده السبكي
ومد ع  يف اإلثبات، فإن قد م اإلثبات جاز؛ ألنه املقصود  ،؛ ألنه مد عى عليه يف النفي)بنفي(

 غرض بكل من األمرين.وحلصول ال

                                 
  .(333-5/332( انظر: هناية املطلب للجويين )1)
لعدو أي جنب عنه فلم يتجاسر ( النكول يف االستحالف من ابب دخل أصله اجلنب يقال نكل عن ا2)

على اإلقدام عليه ومراد الفقهاء من هذه اللفظة هو )االمتناع عن اليمني(. انظر: طلبة الطلبة للنسفي 
 .(2/625املصباح املنري لفيومي) ،43ص

(، الغرر البهية لزكراي األنصاري 9/184(، فتح العزيز للرافعي )3/506( انظر: التهذيب للبغوي )3)
 (. 4/163اية احملتاج للرملي )(، هن3/48)

 (. 3/583( انظر: روضة الطالبني للنووي )4)
 أ[ من نسخة )ب( /95]ل( هناية 5)
أان نقف األمر إىل أن يبلغ الصيب، ولعله حيلف، مث إن حلف  -( قال االمام اجلويين: أصحهما 6)

  .(13/132استحق. انظر: هناية املطلب للجويين )
 .حتقيق ابتسام الغامدي415-414سبكي ص( انظر: االبتهاج لل7)



 
338 

أو ذا ندب أو بدأه  ،: حال كونه مندوابً ،ونصب نداًب على احلال أو حذف مضاف أي
 ندب.

؛ ألن جانبه )يف ذمة(أي بثمن  )مبا(عيًنا بقيد زاده بقوله  )ابئع(نداًب بدأ ابحللف )و(
الثمن قد مت   وألن ملكه على ،(1)أقوى؛ ألن املبيع يعود إليه بعد الفسخ املرتتب على التحالف

وقضيتهما ككالم الشيخني أنه يبدأ  ،وملك املشرتي على املبيع ال يتم إال ابلقبض ،ابلعقد
واملبيع يف الذمة وأهنما يتساواين فيما لو كان كل منهما يف  ،ابملشرتي فيما إذا كان الثمن معيًنا

 (2)قتضاه كالم املصنفكما ا  ،كما لو كان كل منهما معيًنا فإهنما يتساواين  ،وهو متجه ،الذمة
 .(5)والزركشي ،وارتضاه ابن الرفعة (4)وصرح به اإلمام ،(3)دون كالم أصله

 (7)أبنه ينبغي خترجيه على أن  الثمن ماذا ومبا حبثه صرح به جملى (6)لكن حبث فيه الرافعي
 .(8)وغريه

                                 
 . 153(، الوجيز للغزايل ص 3/148الصحيح وظاهر املذهب. انظر: املهذب للشريازي) ( وهو1)
 .(2/122( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )2)
 .288للقزويين ص  ( انظر: احلاوي الصغري3)
 (. 5/342( انظر: هناية املطلب جلويين )4)
  .(2/118زركشي انظر: حاشية الرملي الكبري)( النقل عن ال5)
 (.9/179( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
املخزومي قاضي القضاة أبو املعايل القرشي، شيخ الشافعية مبصر، مصنف   ( هو: جملي بن مجيع بن جنا7)

د كتاب )الذخائر(، قال ابن القليويب يف كتاب العلم الظاهر مسعت الشيخ احلافظ زكي الدين عب
تويف: يف ذي القعدة، سنة مخسني  العظيم يقول عن الشيخ أيب املعايل جملي إنه تفقه من غري شيخ

 (. 7/277) (، طبقات الشافعية الكربى20/325( ومخس مائة. انظر: سري أعالم النبالء)1)
 .(2/118( النقل عن جملي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
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[ذكره ب/56فيه أبن مأخذ البداءة قوة جانب على جانب كما ] (1)ومناقشة ابن الرفعة 
يف تعليل األقوال مردودة أبن جانب البائع أقوى؛ ألن املبيع هو املقصود وإن تساوى العوضان 

وإمنا جعلنا ما دخلت عليه الباء مثًنا  ،فيما ذكر، وجياب أبن كاًل منهما عند التساوي مقصود
 كاالستبدال.  ،ليتميز عن املبيع يف بعض األحكام السابقة اليت يتحالفان فيها

ومشى الشارح على أنه جمرور  ،هو الذي رأيته يف نسخة معتمدة ،كما قررته  ،ابئع ورفع 
 عطًفا على نفي أي وبدأ نداًب ببائع واألول أوىل وأقل تكلًفا 

)وزوج يف مهر وسيرد إذا اختلفا يف صفة عقد سلم،  )مسلم إليه(نداًب بدأ ابحللف  )و(
أم ا يف السلم والكتابة  ،(3)يف معىن البائع ؛ ألن  كاًل منهم(2)ومقارض[ ،]ومساقيف كتابة( 

واملبيع يف الذمة وال ريب أن  املسلم   ،]لكن مر  أنه يبدأ ابملشرتي إذا كان الثمن معيًنا ،فظاهر
 فكان القياس البداءة به. ،كاملشرتي املذكور

ه أقوى جانًبا من املسلم؛ ،وقد جياب أبن اشرتاط قبض رأس مال السلم للمسلم إليه  صري 
 .(4)فلذا قدم عليه، وأم ا مَث  فاملشرتي أقوى ملا علم مما مر  فيه[ ،ألنه فاز بعوضه الناجز

كما قوي جانب البائع   ،وأم ا يف الصداق فألن الزوج قوي جانبه ببقاء التمتع له
ومنه يؤخذ أنه يبدأ يف الصلح عن الدم مبستحق القود؛ لقوة جانبه  ،(6)املبيع إليه (5)]بعود[

                                 
 (.2/118انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) .الرفعة( النقل عن ابن 1)
 ( ساقط من )ب، ج(. 2)
 (. 9/175(، فتح العزيز للرافعي )3/505،التهذيب للبغوي )153( انظر: الوجيز للغزايل ص3)
 ( ساقط من )أ(. 4)
 ( يف )أ( "نفوذ". 5)
(، 5/300للماوردي) على تقدمي الزوج يف الصداق. انظر: احلاوي-رمحه هللا-وقد نص الشافعي ( 6)

= 



 
340 

وتعبريه مبا ذكر سامل مما يومهه   ،ومؤجر ،ومقارض ،مساق (1)/البدل له، ومن مث قدم حنوببقاء 
وإذا حتالفا مل ينفسخ العقد ابلتحالف؛ إذ  ،من تعل ق الندب مبسألة البائع فقط ،(2)كالم أصله

رضي أحدمها  )فإن( ،ويدعومها إىل االتفاق (3)اليمني ال تزيد على البي نة بل يعظهما احلاكم/
أو مسح  (4)أ[ كما قاله القاضي/57وليس له الرجوع عم ا رضي به] ،بدون ما اد عاه فذاك

منهما فسخ عقد؛ ألنه  )فلكل(على االختالف )أصررا( لآلخر مبا اد عاه أجرب عليه، وإال أبن 
ما اقتضته إن استمر  نزاعهما ك )أو احلاكم(فسٌخ الستدراك الظالمة فأشبه الفسخ ابلعيب 

وإن مل يسأاله الفسخ قطًعا للنزاع بل وإن أعرضا عن  )فسخ عقد( (5)ن عبارة أصلهعبارته دو 
عن القاضي أنه ليس  (7)لكن نقل األسنوي (6)اخلصومة على ما صححه املصنف يف الشرح

 .(9)الفسخ حينئذ وهو األوجه (8)]له[

                                 
(، فتح 3/209(، الوسيط للغزايل )5/339(، هناية املطلب للجويين )3/148) املهذب للشريازي

  .(9/175العزيز للرافعي )
  .ب[ من نسخة )ج(/222] ل( هناية 1)
 .288( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص2)
  .ب[ من نسخة )ب(/95]ل( هناية 3)
 (.3215اجلمل )( النقل عنه انظر: حاشية 4)
 .288( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص5)
 .(2/123( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )6)
 (. 280-5/279( انظر: املهمات لألسنوي )7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
( على الصحيح والوجه الثاين أنه يفسخ مبجرد التحالف حكي ذلك عن أيب بكر الفارسي انظر: 9)

(، 3/213(، الوسيط للغزايل )3/150(، املهذب للشريازي )5/303لماوردي )احلاوي الكبري ل
  .(3/583(، روضة الطالبني للنووي )3/508التهذيب للبغوي )
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بني قبض ما  وفصلوا فيه ،فإهنم اقتصروا فيها على فسخ احلاكم ،ويستثىن مما ذكر الكتابة
وكان وجه ذلك فيها مزيد االحتياط  ،وعدم قبضه كما أييت يف ابهبا ،اد عاه السيد من النجوم

ولو بعد التحالف على األوجه؛  ،وحيث مل ينفسخ العقد فللمشرتي وطئ األمة ،ألمر العتق
يث اآلتية لبقاء ملكه بعده وح ،وقضيته حله أيًضا بعد الفسخ يف صورة الرهن ،لبقاء ملكه

وهو ظاهر  (1)كما رج حه السبكي  ،أو القاضي أو املصادق منهما انفسخ ابطًنا أيًضا ،فسًخا
فسخ احلاكم، أما يف فسخه فينبغي أن ال يكون مبيًحا للكاذب التصرف ابطًنا؛  (2)فيما]عدا[

 ،إال أن جياب أبن الصادق حصل منه نوع تقصري ،ألنه تسبب إىل الفسخ قهرًا على غرميه احملق  
 ب[./57أو مل يفسخ وإن فسخ الكاذب نفذ ظاهرًا فقط] ،إذ مل يوافق الكاذب

وإال فقد ظفر مبال من  ،إن أراد ملك ما عاد له (3)فطريق الصادق إنشاء ]الفسخ[
وبعد الفسخ يرجع العاقد يف  (4)والفسخ فيما ذكر ليس فوراًي على األشبه يف املطلب ،ظلمه

ككتابة إىل   ،والعتق بعوض ،والصلح عن الدم ،واخللع ،إال الصداق ،سائر عقود املعاوضات
 كما أييت.  ،عني حقه

 ،يف الصداق واخللع )بضع(مسمى )و( ،يف الصلح عنه )مسمى دم(أما يف فسخ )و( 
ورقبة العبد؛  ،والبضع ،الدم (5)فال يرجع يف عني حقه ]عن[ ،يف حنو الكتابة )عتق(مسمى )و(

والقيمة يف  ،ومهر املثل يف الثاين والثالث ،وهو الدية يف األول ،)لبدهلا(لتعذرها بل إمنا يرجع 

                                 
 .حتقيق ابتسام الغامدي428( انظر: االبتهاج للسبكي ص1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 ( يف )ب( "للفسخ". 3)
  .(2/119نصاري )( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األ4)
 ( يف )ب، ج( "من". 5)
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 .(1)الرابع

مل  ،وأفاد قوله: "ومسمى دم" إخل: أن  عقد الصلح والنكاح واخللع والكتابة ابق  حباله
وأن البدل يف هذه العقود ال جيب إال  ،للمسمى فيه فقط (2)وإمنا ]يطرق[ ،يتطر ق إليه فسخ

إذا انفسخ )و( ،من وجوبه بنفس التحالف(3)ا اقتضاه كالم أصلهخالفًا مل ،بعد الفسخ
إن تلف كله أو بعضه  )مث( ،من مثن أو غريه إن كان ابقًيا )رد مقبوض(أو املسمى  (4)]العقد[

وإن زادت على ما يد عيه  ،من مثل أو قيمة ،أي: التالف مع رد  الباقي يف الثانية )بدله(رد  
  ،(6)وإن اقتضاه إطالق احلاوي ،"جتب القيمة مطلًقا" ضعيف (5)ورديوقول املا ،البائع من مثنه

أو عتق رد  ،أ[ وقد مات أحدمها/58فلو تنازعا يف بيع عبدين ] ،(7)والروضة ،كاملنهاج
رده مع التفاوت بني  ،أو يف بيع عبد وقد سقطت يده ،وقيمة التالف ،املوجود (8)/املشرتي

 ،وخلي ةً  ،وقد زو َجها ردها مع التفاوت بني قيمتها مزو جةً  ،مةأو يف بيع أ ،قيمته سليًما ومعيًبا

                                 
(، الغرر البهية لزكراي 3/578(، روضة الطالبني للنووي )159-9/158( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)

 (. 3/49األنصاري )
 ( يف )ج( "تطرق". 2)
 . 288( احلاوي الصغري للقزويين ص3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
  .(305-5/304( احلاوي الكبري للماوردي )5)
 . 288( احلاوي الصغري للقزويين ص6)
( ذكرها النووي يف الروضه يف كتاب الصداق واملنهاج يف كتاب اخللع انظر: روضة الطالبني للنووي 7)

 . 229(، منهاج الطالبني للنووي ص7/324)
 أ[ من نسخة )ب(./96]ل( هناية 8)
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أي: وقت تلف حقيقة أو حكًما؛  )يوم( ،متقو م )وقورم( (1)رد قيمته ،أو يف بيع عبد وقد مات
وإمنا اعتربت  ،فلتعترب عند فوات أصلها ،والقيمة خلف عنها ،إذ مورد الفسخ العني لو بقيت

؛ ألهنا مث مل ينظر إليها لتغرم بل ليعرف منها األرشابألقل ك (2)ملعرفة ]األرش[ خبالفها  ،ما مر 
 هنا.

خبالف زائد  ،وتعلم صنعة؛ ألنه اتبع لألصل ،كسمن  )مع زائد اتصل(ويرد املقبوض 
 .(3)ولو قبل القبض ملا مر  أن  الفسخ يرفع العقد من حينه ال من أصله ،انفصل قبل الفسخ

كان العاقد    )إن( ،للمدة الباقية بعد الفسخ مثل( (4))]أجرة[يرد  املقبوض مع )و(
وللمشرتي  ،ولو للبائع؛ ألن اإلجارة ال تنفسخ بفسخ العقد ،قبل الفسخ )أجره(كاملشرتي قد 

وفارق هذا ما لو أجرت الزوجة الصداق مث حصل فسخ أو طالق قبل  ،املسمى يف اإلجارة
ودفع  ،و ة تعل قها ابلصداق؛ إذ هلا منع الزوج منهفإنه ال أجرة للزوج عن املد ة الباقية؛ لق ،الوطء

 .(5)بدله أبدىن سبب كما سيأيت

                                 
البهية لزكراي األنصاري  (، الغرر3/585وي )الطالبني للنو  (، روضة9/198( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)

(3/49).  
 ( يف )أ( "األرض". 2)
(، املهذب 305-5/304للماوردي)  ( اعتبارا بقيمته يوم التلف على االصح. انظر: احلاوي الكبري3)

(، فتح العزيز 3/509(، التهذيب للبغوي ) 3/216(، الوسيط للغزايل )152-3/151للشريازي) 
 (. 193-9/191للرافعي )

 ( يف )ب، ج( "أجر". 4)
  .(2/512(، مغين احملتاج للشربيين )2/120( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
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وهو آبق من عند املشرتي؛  ،فسخ العقد عليه )قيمة آبق(أ[ /58] (1)على البائع/ )ورد(
 ،أي: حيلولة بينه وبني ملكه؛ لتعذر حصوله )لفرقة(وتكون القيمة  ،لعوده ابلفسخ إىل ملكه

والظاهر اعتبارها  ،رتد ها؛ ألهنا ليست للفيصولة، فمورد الفسخ هو ال قيمتهفإن رجع رد ه واس
 .(2)بيوم اهلرب؛ تنزياًل له منزلة التلف

ابلتحالف فيما مر  فيه من كونه يرجع  (3)أي املقبوض الذي انفسخ فيه ]العقد[ )وكتلفه(
فإن شاء  ،زم ابلقبضال )رهن(ومنه  ،ما إذا تعلق ابملبيع وحنوه حق الزم قبل الفسخ ،للبدل

والقيمة حينئذ  ،إىل الفكاك )إن مل يصريا(بقيد زاده بقوله:  ،البائع أخذ املثل أو القيمة
فحكم ابستمرار  ،وهو املشرتي ،للزومه من جهة الراهن ،فمن رد  الفسخ هي ال هو ،للفيصولة

]ولذلك منع  ،قخبالف اإلاب ،وتوقع زواله كتوقع عود املبيع ،(4)فكان ]كالبيع[ ،ملكه عليه
والظاهر اعتبار القيمة هنا بيوم الرهن،  (5)ومل مينعه اإلابق،[ ،الرهن رجوع البائع ابإلفالس
 .(7)وإن شاء صرب إليه ،(6)كما يستفاد من كالم املصنف  ،وكالرهن يف هذا الكتابة اآلتية

؛ ألن الصرب كما لو أجره" انتهى، وفيه نظر  ،قال الشارح: "وينبغي أن أيخذ القيمة للفرقة
 النتظارملا مر  فيه، وإمنا مل جيب املطلق قبل الوطء؛  ،ابختياره، على أن التشبيه مبا ذكره سهو

                                 

  .أ[ من نسخة )ج(/223] ل( هناية 1)
(، 200-9/199(، فتح العزيز للرافعي )3/217( على األصح من الوجهني انظر: الوسيط للغزايل )2)

 (. 3/586روضة الطالبني للنووي )
 ( ساقط من )أ(. 3)
 ( يف )ج( "كاملبيع". 4)
 ( ساقط من )ب(. 5)
  .(2/125( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )6)
 (. 2/121(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9/197( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
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 ،فناسب جربها إبجابتها ،أ[؛ ألن املطل قة حصل هلا كسر ابلطالق/59فكاك الصداق املرهون]
حىت خيرج  ،مث يسلمه للمرهتن ،خبالف املشرتي، وقضية هذا أنه جياب هنا وإن مل يقبضه

حمل عدم إجابته ما إذا مل يقل أقبضه مث أسلمه  (1)مث ]فإن[ ،خبالفه ،املشرتي من عهدة ضمانه
 للمرهتن.

فريجع البائع  ،املشرتي للمبيع قبل الفسخ (2)صدر من حنو/ )بيع(أو  ،منه وقف)و( 
بل صحيحة صدرت ق )كتابة(منه )و( والتصريح هبذا من زايدته  ،بعده ببدله لتعذر عوده

فريجع البائع بعده ببدله ملا ذكر وليس له هنا انتظاره زوال الكتابة كما اقتضاه كالم  ،الفسخ
 وصرح به يف الشرح خالفًا ملا يقتضيه كالم غريه. ،املَت

 ،أبن  الرهن ميكن التوصل لفكه حااًل  ،فك الرهن (3)وفرق بني ما هنا وجواز ]انتظار[
ق املكاتب لذلك ابلتالف ونظر الشارح فيه مبا فيه نظر فأحل ،خبالف الكتابة ،بتوفية الدين

 ،فاندفع قوله قد يقدر حااًل على فسخها للعجز عن النجوم ،إذ من شأهنما ما ذكر ،للمتأم ل
 ،والكتابة تعقد لتلزم ،وهو أن الرهن يرهن ليفك   ،مث فرق مبا يؤول إليه ،دون فكه إلعساره

ولو  ،ل ينايف وضع اآلخر ابلنظر الرتفاع العقد ولزومهفوضع ك ،ويرتتب عليها أثرها وهو العتق
وغريمها من كل عيب يثبت اخليار  ،ب[ بكر/59وافتضاض ] ،تعيب قبل الفسخ بنحو إابق

وهو ما نقص من القيمة؛ ألن القاعدة: "أن  ما ضمن كله ابلقيمة يكون بعضه  ،رده مع األرش
فإنه  ،فاألول: كاملعجل يف الزكاة ،ا وعكًساإال يف مسائل استثنيت منها طردً  ،مضمواًن ببعضها"

                                 
 ( يف )أ( "أبن". 1)
  .ب[ من نسخة )ب(/96]ل( هناية 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
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ال  (1)إذا تعيب ال أرش فيه، والثاين: كما لو قطع يد مكاتبه فإن  عليه نصف القيمة، ولو ]قتله[
 .(2)شيء عليه

وقال اآلخر: بل وهبتين أو  ،كأن قال أحدمها: بعتكه أبلف  )يف عقدين(إذا اختلفا )و(
أي ألجل نفي  )نفًيا(منهما لآلخر  )حلف كل(بل  ،ى عقدفال حتالف إذ مل يتفقا عل ،رهنتين

مث يرد  مدعي البيع  ،كوهنا انفية؛ ألن األصل عدمه  ،أو مييًنا حال ،أو ميني نفي ،دعوى صاحبه
وإمنا رد   ،ويسرتد العني بزوائدها بال أجرة له؛ التفاقهما على عدم وجوهبا ،األلف؛ ألنه مقرٌّ هبا

بدعواه اهلبة وإقرار البائع له ابلبيع؛ ألن كاًل  ،حدوثها يف ملك الراد   الزوائد مع اتفاقهما على
وأهنا مل حتدث  ،وابن حبلفهما أن ال عقد ،فتساقطا ،منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى اآلخر

 ،ومل يوجد ،على ملكه؛ وألن  جمرد دعوى اهلبة ال يستلزم امللك؛ لتوقفها على القبض ابإلذن
ومل يتفقا على  ،وهو يسقطها ،وائد أبهنما متفقان على اإلذن له يف االنتفاعوفارقت األجرة الز 

إذا  ،أ[ قبل، وقضي ة وجوب رد ها غرم بدهلا/60ما يسقط الزوائد ابعتبار حلفهما كما مر  ]
 . (4)(3)تلفت ]انتهى[

لى وهو ممنوع؛ التفاقهما ع ،كانت يده عليها يد ضمان  (5)وقد يرد  أبن ه ال يتم  إال إن/
                                 

 ( يف )أ( "قبله". 1)
(، حاشية الرملي 2/120(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3/585( انظر: روضة الطالبني للنووي )2)

  .(2/120الكبري)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( مدعى اهلبة رده بزوائده على املشهور ويف قول شاذ: القول قول مدعي اهلبة. 4)

(، روضة الطالبني للنووي 161-9/160العزيز للرافعي )(، فتح 3/507انظر: التهذيب للبغوي )
(3/578 .) 

 ب[ من نسخة )ج( /223] ل( هناية 5)



 
347 

أنه مل جير سبب مضمن، ولو قال أحدمها: "رهنتك كذا أبلف قرًضا" فقال: "بل بعتنيه هبا" 
وال ميني على اآلخر؛ إذ ال رهن له  ،ويسرتد العني بزوائدها ،ويرد األلف ،صدق املالك بيمينه

عنده وإمنا رد ت إليه مع أنه ينكر استحقاقها لدعواه استحقاق العني املقابلة  ،لزواله إبنكاره
ابأللف، فلم ا تعذ ر إبقاؤها رد  عليه مقابلها الذي بذله كما هو شأن تراد  العوضني عند الفسخ 

 .(1)أو حنوه

العقد أبن اد عى أحدمها اشتماله على مفسد من اختالل ركن  )يف صحرة(إذا اختلفا )و( 
سواء  ،خر عدمهاواآل ،أو شرط كأن اد عى رؤية املبيع (3)/(2)خالفًا ملا اعتمده ابن الصالح

وإن أطال مجٌع يف رده، وكأن اختلفا يف  ،(5)وغريه ،(4)البائع واملشرتي على املعتمد عند النووي
فقال: بل عصري  ،كبعتنيه وهو مخر  ،أو يف طهارة املبيع ،حيث وجب على األوجه ،شرط القطع

اهر من حال وإن كان األصل عدمها؛ ألن الظاهر معه إذ الظ ،)مدرعيها(حلف  ،(6)]أو خل[
وألن  ،بتشو ف الشارع إىل انربام العقود(7)لفاسد، وقد م على األصل العتضادهاملكل ف اجتنابه ا

 )غالًبا(بل  ،وتصديق مد عيها ليس أمرًا كلًيا مطرًدا ،ب[/60األصل عدم املفسد يف اجلملة ]

                                 
 ( 2/116( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
 ( 2/440الصالح ) البن( الفتاوي 2)
 ب[ من نسخة )ب( /97]ل( هناية 3)
 (. 3/579( روضة الطالبني للنووي )4)
 ( 9/164انظر: فتح العزيز للرافعي ) مد وابن الصباغ( كالشيخ أىب حا5)
 ( ساقط من )ب(. 6)
: التقوي واالستعانة، يقال: اعتضدت )به(، أي )أستعنت به( انظر: اتج العروس ( االعتَضاد7)

 (. 8/389للزَّبيدي)
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 .(1)فمن غري الغالب بيع ذراع من أرض ومها يعلمان ذرعاهنا ،وهو من زايدته

صدق البائع؛ ألنه  ،واملشرتي اإلشاعة ،فإذا اد عى البائع أنه أراد ذراًعا معيًنا ليفسد البيع
 ،ولو اختلفا هل تصاحلا على إقرار أو إنكار صدق مد عي اإلنكار؛ ألنه الغالب ،أعرف إبرادته

: كنُت أظن  القدرة  ؛(2)لكما أفىت به القفا  ،وأان اآلن ال أقدر صد ق ،ولو قال مشرتي مغصوب 
 العتضاده بقيام الغصب.

حنو جنون عرف صد ق، وكذا لو اختلف البائع  (3)ولو اد عى السي د أنه كاتب ]وبه[
فإنه  ،واحتمل صباه ،كأن قال البائع: بعت وأان صيب  ،واملشرتي فيما يكون وجوده شرطًا

طالق واجلناايت ، وكالمهم يف ال(6)واعتمده يف األنوار (5)والروايين (4)يصدق كما قاله القاضي
 ،وعهد له ذلك ،يوافقه؛ ألن األصل عدم البلوغ ومثله ما لو قال: كنت جمنواًن أو حمجورًا علي  

وعهد له  ،أو حمجور علي   ،فيما لو قال السيد: كاتبتك وأان جمنون (7)أخًذا مما صر ح به الرافعي
 ذلك من أنه يصدق.

اد النجم واملكاتب بعدده تصديقه أيًضا،  (9)عن البغوي (8)افعيففي الر  ،فلو اد عى احت 

                                 
 (. 2/513(، مغين احملتاج للشربيين )2/116راي األنصاري )( انظر: أسىن املطالب لزك1)
 205( انظر: فتاوي القفال ص2)
 ( يف )أ( "ونعم ومث". 3)
 181( انظر: فتاوي القاضي حسني ص4)
 (. 4/460) ( انظر: حبر املذهب للروايين5)
 ( 1/494( األنوار لالردبيلي )6)
 العلمية، بريوت. دار الكتب  ط (13/529( انظر: العزيز للرافعي )7)
  .دار الكتب العلمية، بريوتط  (531-13/530( انظر: العزيز للرافعي )8)
 (. 8/432( انظر: التهذيب للبغوي )9)
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وهو ظاهر، وليس من  ،أ[فيه، وقضيته تصديق املكاتب/61طرد اخلالف ] (1)ورأى النووي
وقال الراهن: "بل مطلًقا"  ،لو قال املرهتن: "أذنت يف البيع بشرط رهن الثمن" (2)]ذلك ما[

الختالف مل يقع من لكن ا (3)فإن  املرهتن وإن كان هو املصدق على ما ذكره الزركشي
 وال من انئبهما. ،العاقدين

فإن كان مقبوًضا عم ا يف الذم ة بنحو  ،واعلم أن  العاقدين إذا اختلفا يف املردود ابلعيب
صدق من اد عى أن ه املقبوض بيمينه، وإن كان معيًنا صد ق املنكر؛ ألهنما يف املعني   ،بيع وسلم

 (4)و ]بقاء[ ،واألصل عدمه ،زعا يف سبب الفسخات فقا على قبض ما وقع العقد عليه وتنا
وعدم  ،واألصل بقاؤه يف الذمة ،وفيما يف الذمة مل يتفقا على قبض ما وقع عليه العقد ،العقد

 (5)دعواه عليه: "إن هذا مثنك ]الذي[ )يف(حينئذ فإذا قال البائع للمشرتي )و( ،القبض املربئ
 -يعين املسلم فيه- )إنر هذا مسلمك(سلم إليه "للم وقال املسلم: ،أقبضتنيه عم ا يف ذمتك"

وهو البائع يف  ،ما ذكر )غرمي ادرعى(حلف  ،واملسلم إليه ذلك ،الذي أقبضتنيه" وأنكر املشرتي
 .(6)أو من يقوم مقامهما من وكيل ووارث ،واملسلم يف الثانية ،األوىل

فقال املدين:  ،رد ه بعيبوكاملسلم إليه يف ذلك مدين دفع لدائنه دينارًا مثاًل من دينه ف
                                 

نصه: قلت: ينبغي أن يكون على اخلالف فيما لو اختلف املتبايعان يف مفسد للبيع..  ( قال النووي ما1)
 ( 12/268انظر: روضة الطالبني للنووي )

 قط من )أ(. ( سا2)
 (. 2/117( النقل عن الزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 ( يف )ج( "بقي". 4)
 ( مكررة يف )أ(، ويف )ج( "اليت". 5)
-9/167(، فتح العزيز للرافعي )3/357(، التهذيب للبغوي )208-3/20( انظر: الوسيط للغزايل )6)

 (. 3/580(، روضة الطالبني للنووي )168
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إذا قال البائع (2)]و[ ،الدائن (1)وهو/ ،ب[ إليه/61"ليس الذي هو دفعته" فيصدق املدفوع ]
 (3)يف دعواه على املشرتي: "هذا مثنك املعني يف العقد"، أو قال املشرتي يف دعواه ]على[

املشرتي يف وهو  عوض معني أنكر( (4))]ذي[ ،البائع: "هذا مبيعك املعني" كذلك حلف
ال قيمة  (6): "ولو كان الثمن املعني حناًسا/(5)قال البغوي ،ملا تقرر أواًل  ،والبائع يف الثانية ،األوىل

 وهو مبين  على اختياره تصديق مد عي الفساد. ،له صد ق الراد "

 ،أبنه ينبغي أن يكون على اخلالف يف دعوى الصحة والفساد (7)ومن مث تعق به الرافعي 
ومشل قوله من  ،وجيري ذلك يف املبيع املعني الذي ال قيمة له ،ق مد عي الصحةأي فيصد

 (9)مث جاء كل ]بعرض[ ،(8)حىت لو تبادال ]عرضني[ ،زايدته: "ذو عوض معني" البائع واملشرتي
 ُصد ق كل منهما فيما أقبضه ال فيما قبضه. ،واد عى دافعه أنه ليس املعقود عليه ،معيب

جاء غاصب الدراهم بدراهم للمالك فأنكر كوهنا درامهه صد ق  "لو :(10)ويف التتمة

                                 

  .ب[ من نسخة )ب(/97]ل( هناية 1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ب، ج( "ذو". 4)
 (. 3/357( التهذيب للبغوي )5)
  .أ[ من نسخة )ج(/224] ل( هناية 6)
  .(9/170( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
 ( يف )ج( "عوضني". 8)
 ( يف )ج( "بعوض". 9)
 حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل. 1325ظر: اإلسعاد ص( النقل عن التتمه ان10)
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 ،وهو منكر ،ثبوت يده على مال آخر غري ما أقر  به (1)الغاصب؛ ألن املالك يد عي ]عليه[
 ذه درامهي فاملصدق الوديع لذلك".ه (2)وكذا لو جاء الوديع بدراهم فقال املودع: ]ليست[

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
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 :فروع

مثله يف الكيل أو الوزن  (1)فإن كان ]يقع[ ،موزواًن مث اد عى نقصه قبض املبيع مكياًل أو
أو وجده  ،ولو وجد ابملبيع أو حنوه فأرة ميتة ،أ[ فال؛ ملخالفته الظاهر/62وإال ] ،صد ق بيمينه

 ؛ ألن(3)[الثمرة له] (2)إن أمكن ]صدقه[ ،وقال: "هكذا قبضته" صد ق البائع بيمينه ،مخرًا
قبل حنو  (4)أو يف وجود ]البيع[ ،ولو اختلفا يف القبض صد ق املشرتي ،األصل عدم املفسد

كما لو اختلفا يف وضع املبيعة   ،فتكون الثمرة له؛ ألن األصل بقاء ملكه ،صد ق البائع ،التأبري
يف  (5)فقال: "بل غري مطلعة وإمنا ]أطلعت[ ،قبل العقد أو بعده، نعم إن قال: "بعتكها مؤبرة"

حىت يكون األصل  ،شرتي؛ ألهنما مل يت فقا على دخول الثمن يف ملكهملكي" فاملصدق امل
صد ق املشرتي  ،متعدايً  ،ماله ،أو وكيله ،ولو اد عى احملجور عليه أو املوكل بيع ولي ه ،بقاءه

 .(7)فال يـُت هم إال حبجة ،أمني (6)بيمينه؛ ألن كاًل من الويل ]والوكيل[

 

۞۞۞۞۞۞  

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقط من )ب، ج(. 3)
 ( يف )ج( "املبيع". 4)
 ( يف )أ( "طلعت". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
  .(4/170احملتاج للرملي ) (، هناية13/83) ( أنظر: تكملة اجملموع للمطيعي7)
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 (1)والَقرض السَّلم)باب( يف 

وسلف، ومس ي سلًما  ،وسلم ،وأسلف ،يقال: أسلم ،(3()2)سلًفاويسم ى كل منهما  
؛ ألنه موضوع (5)، وكراهة ابن عمر إطالقه عليه(4)لتسليم رأس املال يف اجمللس، وسلًفا لتقدميه

                                 
 ( قال الرافعي: ومجع يف هذا الكتاب بني السلم والقرض لتقارهبما واشرتاكهما لفظا ومعىن. 1)

 أما اللفظ فألن كل واحد منهما يسمى سلفا.      
وأما املعىن فألن كل واحد منهما إثبات مال يف الذمة مبذول يف احلال. انظر: فتح العزيز للرافعي      

(9/207 .) 
السلم لغة: والسلم ابلتحريك السلف، وأسلم يف الشيء وسلم وأسلف مبعىن واحد واالسم السلف       

(، 9/159قال: وهذا هو الذي تسميه عوام الناس عندان السلم. انظر: لسان العرب البن منظور )
 (. 2/286املصباح املنري )

الغرر البهية زكراي  ،110الطالبني للنووي ص اصالًحا: هو بيع موصوف يف الذمة انظر: منهاج     
 (. 3/3) (، مغين احملتاج للشربيين3/52األنصاري )

 القرض لغة: وهو بفتح القاف القطع.      
اصطالًحا: هو متليك الشيء على أن يرد بدله. ومسي بذلك؛ ألن املقرض يقطع للمقرتض قطعة من       

(، 7/216،لسان العرب البن منظور )164فعي لألزهري صماله. انظر: الزاهر يف غريب ألفاظ الشا
 (.4/219(، هناية احملتاج للرملي )3/29مغين احملتاج للشربيين )

 ( يف )ج( زايدة "و". 2)
( قال املاوردي: أما السلف والسلم فهما عباراتن عن معىن واحد فالسلف لغة عراقية والسلم لغة 3)

 (.5/388حجازية. انظر: احلاوي للماوردي )
( قال األزهري: كل مال قدمته يف مثن سلعة مضمونة اشرتيتها لصفة، فهو سلف وسلم. انظر: هتذيب 4)

 (. 12/299لألزهري) اللغة
(: 3/86( مل أقف على ما نُقل عن ابن عمر من كراهية تسمية "السلم" بل قال البخاري يف صحيحه )5)

= 
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اختياٌر له، على أن  ما علل به ممنوع، واألصل يف املؤجل منه قبل  ،فال مُيتهن يف غريها للطاعة
، وخرب الصحيحني: (3)ابلسلم ¶فس رها ابن عباس  ،(2)آية الدَّين آخر البقرة (1)اإلمجاع

، (4)(إىل أجل معلوم ،ووزن معلوم ،ب[ معلوم/62]من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل)
إال يف بعض الصور، وهو نوع من  ،والواو فيه مبعىن أو؛ ملا أييت من أن  التقدير هبما مًعا مبطل

أو  ،جيب تعجيله مبجلس البيع بلفظ السلم ،أنواع البيع؛ إذ هو بيع موصوف يف الذمة ببدل

                                 

وقال ابن عمر ال ، وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، واألسود، واحلسن، "ابب السلم إىل أجل معلوم
 ". أبس

( فأما اإلمجاع فقد انعقد من الصحابة مبا روي من حديث ابن أيب أوىف ومل خيالف بعدهم إال ابن 1)
املسيب فقد حكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم ومنع منه وهو إن صحت احلكاية عنه 

إبمجاع من تقدموا مع ما ذكر من النصوص الدالة واملعىن املوجب انظر: االمجاع البن  فمحجوج
  .(4/182(، هناية احملتاج للرملي )5/390، احلاوي الكبري للماوردي )134املنذر ص

 (.282سورة البقرة، آية ) اآلية چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  (2)
(، وابن أيب شيبة يف مصنفه 8/5اق يف مصنفه )(، و عبد الرز 2/171( أخرجه الشافعي يف مسنده )3)

(، والسنن 8/183(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلاثر )2/287(، واحلاكم يف املستدرك )4/481)
أشهد أن »قال:  - ¶-( عن ابن عباس 8/172(، والبغوي يف شرح السنة )6/19الكربى )

ٱ ٻ ٻ ٻ چ فيه مث قال:  السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله هللا يف كتابه وأذن

، واللفظ للشافعي، وصحح إسناده ابن امللقن يف البدر املنري [«282]البقرة:  چٻ پ 
(6/616 .) 

(، 2240( رقم )3/85( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب السلم، ابب السلم يف وزن معلوم، )4)
( من حديث ابن 1604( رقم )3/1226وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املساقاة، ابب السلم، )

املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني فقال  -صلى هللا عليه وسلم-عباس قال: قدم النيب 
 واللفظ ملسلم. «. من أسلف يف متر فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم»
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ال ركن  ،من أن  اعتبار التعجيل شرط لصحته ،الرسم مل يبال مبا أورد عليهحنوه، ولكون هذا ك
وهو كذلك كما يف  ،فيه، وقضية كونه بيًعا أنه ال يصح إسالم الكافر يف العبد املسلم

وحنو  ،ويقاس ابملسلم يف ذلك املرتد   ،(3)وإن تبعه السبكي ،(2)خالفًا للماوردي ،(1)اجملموع
لكن  ،يعترب للبيع (6)ما/ (5)تقرر من كونه بيًعا اعترب ]له[ (4)و]ملا[ ،له املصحف مما ميتنع بيعه

 )شرط(أخذ يف بياهنا فقال:  ،ولكونه نوًعا أخص اختص أبمور وشروط أخرى ،يستثىن الرؤية
يف جملس  )تسليم رأس مال(غري الرؤية األول:  ،ستة زائدة على شروط البيع )سلم(صحة 

بيع الكالئ يف معىن  (8)إذ لو أتخر لكان ]ذلك[ ،فيه يف اجمللس (7)وإن استوىف ]املسلم[ ،خيار
يف  (10)الديني ة[لنزول التأخري منزلة ] ،أو مطلًقا ،إن كان رأس املال يف الذمة ،(9)ابلكالئ

، وتسليم املسلم فال يضم إليه غرر آخر ،جو ز للحاجة ،الصرف وغريه، وألن السلم عقد غرر
حلول رأس  (12)من ]شرط[وال بد   ،وهو ال يغري مقتضى العقد ،تربع اجمللس (11)فيه ]يف[

                                 
 (. 9/355( اجملموع للنووي )1)
 (. 5/381اوي الكبري ملاوردي)( احل2)
 ( 3/4( النقل عن السبكي. انظر: مغين احملتاج للشربيين )3)
 ( يف )ج( "مبا". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 أ[ من نسخة )ب( /98]ل( هناية 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 (.2/122 املطالب لزكراي األنصاري )(، أسىن9/209(، فتح العزيز للرافعي )3/436انظر: الوسيط للغزايل )( 9)
 ( يف )ج( "للدينية". 10)
 ( ساقطة من )أ(. 11)
 ( يف )ج( "شروط". 12)
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وال يغين عنه شرط تسليمه يف اجمللس،  ،(1)كما صر ح به القاضي أبو الطيب  ،أ[/63املال]
خر، واآلخر يف ذمة اآل ،(2)وأخذ العوضني يف ذمة أحد ]العاقدين[ ،ويصح السلم كبيع الربوي

رأس  (4)كان  (3)]فإن[ ،ولو تفرقا بعد قبض البعض ،مث يعني ويسلم يف اجمللس ما جيب تسليمه
فيه  (6)]صح[ ،أو تعليم سورة فعلمه بعضها يف اجمللس ،فقبض أحدمها (5)املال منفعة ]عني[

 ،كما لو اشرتى عبدين  ،(9)كابن الرفعة  ،(8)خالفًا للسبكي ،(7)وختري كما يف األنوار ،بقسطه
 (11)]بعد[ (10)ال املسلم كما يف الكتاب[ ،ولو ظهر ]أي املسلم إليه ،فتلف أحدمها قبل القبض

بعضه بطل فيه فقط، وأفهم تعبريه   (14)]و[ ،املال بطل (13)زيف رأس/ (12)]التفرق[

                                 
 (. 2/122( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
 ( يف )أ( "العاقد". 2)
 ( ساقطة من )أ، ب(. 3)
 ( كلمة كان مكررة يف )أ، ب(. 4)
 ( يف )ج( "عينني". 5)
 ساقطة من )أ(. ( 6)
 (. 1/496( انظر: االنوار لألردبيلي)7)
 ( 3/4( النقل عن السبكي انظر: مغين احملتاج للشربيين )8)
 . اجلمعةحتقيق: عاصم مصطفى  281( انظر: املطلب العايل البن الرفعة ص9)
 ( ساقطة من )أ، ب(. 10)
 ( يف )ج( "قبل". 11)
 ( يف )أ( "التفرق". 12)
 [ من نسخة )ج(. ب/224] ل( هناية 13)
 ( يف )ب، ج( "أو". 14)
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قبض يستبد به املسلم إليه بغري  (2)فال جيزئ ،وغريمها ابلتسليم أن  الشرط اإلقباض (1)كالشيخني
 ،؛ ألن القبض يف اجمللس مما ال يتم  العقد إال به(3)خالفًا ملا اقتضته عبارة أصله ،املسلماختيار 

  (5)الشارحانكاإلجياب والقبول، هذا حاصل ما ذكره   (4)فاشرتط فيه اختيار ]املتعاقدين[
 .(6)كاملصنف

بل يكفي  ،وا: ال يشرتط اإلقباض فيهاولك رد ه أبن  القبض يف الربوايت كذلك، وقد قال 
، وإذا اكتفي به مَث  فليكتفى به هنا ابألوىل، وتعبريهم ابلتسليم جري على  القبض كما مر 

وهو كذلك  ،(7)فاألحسن ما عرب  به األصل وأهنما لو تفر قا أو ختايرا قبل القبض بطل ،الغالب
املسلم  (8)ب[ لو قبضه ]منه[/63وأنه] يف الراب من تناقض بسطته مَث ، ،على ما مر  يف نظريه

خالفًا ملا نقله  ،(9)وهو كذلك على املعتمد ،أو عن َدينه صح   ،إليه يف اجمللس مث رد ه له وديعة

                                 
 (. 4/3(، روضة الطالبني للنووي )210-9/209( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 ( يف )ج( زايدة "فيه". 2)
( وعبارة األصل هي: ))شرط السلم قبض رأس املال يف اجمللس والعني يف املنفعة ال أن حييل وإن 3)

 . 290قبض((. احلاوي الصغري ص
  )ج( "العاقدين". ( يف4)
 .حتقيق الطالب: عبدهللا حممد العقيل1330( انظر: اإلسعادص5)
  .(2/129( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )6)
( وعبارة األصل هي ))وإن انقطع أو غاب من عليه ولنقل املسلم فيه مؤنه، خري يف احملل فإن أجاز، مث 7)

 .291ص بدا له يتمكن من الفسخ ( ( احلاوي الصغري
 ( ساقطة من )أ(. 8)
(، فتح الوهاب لزكراي األنصاري 4/3(، روضة الطالبني للنووي )9/211( انظر: فتح العزيز للرافعي )9)

(1/219 .) 
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ا ميتنع إذا كان  (1)الشيخان هنا عن الروايين؛ ألن تصر ف أحد العاقدين يف مد ة خيار اآلخر إمن 
ط ما ثبت له من اخليار، أم ا معه فيصح  إسقا (2)مع غري اآلخر؛ ألن صح ته ]يقتضي[

وأنه لو أسلم إليه ماله يف ذمته  ،كما ذكراه يف ابيب الراب واخليار  ،ذلك إجازة منهما (3)و]يكون[
لتعذ ر  (4)أو صاحل عن رأس املال الذي فيها أو أبرأه منه مل يصح  وإن قبض ما صاحل ]عليه[

ل يف اجمللس يف األخريتني وأنه ال يشرتط يف قبضه من نفسه يف األوىل ولعدم قبض رأس املا
 ،رقيًقا (6)وأنه يصح إعتاق املسلم إليه لرأس املال إذا كان ]رأس املال[ ،(5)املعني كونه ]مقدرًا[

  )عني(تسليم  )أو( ،وال يشرتط أن يكون عيًنا بل الشرط إما تسليم عني هو ذاهتا ،وسيأتيان
كما   ،أو مع مال آخر ،وحدها )منفعتها(ملال أي رأس ا )هو(وغريمها  ،وعقار ،كحيوان
 ،عن تسليمه )يف جملس خيار(تسليمها  (9)، ]ويكتفي[(8)فهي أحسن ،عبارة أصله (7)]تفيده[

ب م[ قبضها بقبض  98]/وإن كان املعترب القبض احلقيقي؛ ألنه املمكن يف قبض املنفعة إذا
أ[ إذا مضى يف اجمللس /64رًا غائًبا]العني؛ ألهنا اتبعة هلا، ومن مث صح جعل رأس املال عقا

 زمن ميكن فيه الوصول إليه والتخلية؛ ألن القبض فيه بذلك.
                                 

 (. 4/3(، روضة الطالبني للنووي )9/211( فتح العزيز للرافعي )1)
 ( يف )ب( "تقتضي". 2)
 ( يف )أ( "وتكون". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
  )أ( "مقدورًا". ( يف5)
 ( ساقطة من )أ، ب(. 6)
 ( يف )ج( "يفيده". 7)
( وعبارة األصل هي: )) شرط السلم قبض رأس املال يف اجمللس والعني يف املنفعة ((. احلاوي الصغري 8)

 .290ص
 ( يف )ب( "تكتفي"، ويف )ج( "يكفي". 9)
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 ،(1)أو ]عبده[ ،وقضية كالمه أنه لو كانت املنفعة متعلقة ببدنه كتعليم سورة للمسلم إليه
 (3)يومل يره اإلسنو  (2)صح ، وبه صر ح الروايين ،وخدمة شهر ،وإن مل ميكن تعليمها يف اجمللس

مث أخرجها من التسليم؛ ألن احلر  ال يدخل  ،لكنه استثىن منه ما لو سلم نفسه ،(4)]فبحثه[
وقوله يف جملس خيار  ،وُرد  ما استثناه: أبنه ال ميكن إخراج نفسه كما يف اإلجارة ،حتت اليد

قي كما مر  كما قر رته من زايدته واملعترب القبض احلقي  ،واملقد ر فيما مر   (5)املصر ح به ]هنا[
فإنه ال يصح  أبن  ،)حبوالة(تسليمه  )ال(املنفعة مبا يعد تسليًما حقيقًيا  (6)فيشرتط تسليم ]غري[

وإن وفاه احملال عليه يف اجمللس إبذن احمليل؛ ألن ابحلوالة  ،أحال املسلم املسلم إليه برأس املال
 .(7)عن جهة السلمال  ،فهو يؤديه عن جهة نفسه ،يتحول احلق إىل ذم ة احملال عليه

إبذنه وسلمه إليه يف  ،أو من املسلم إليه بعد قبضه ،نعم إن قبضه املسلم من احملال عليه
ولو مع  ،، وإن أمره املسلم ابلتسليم إىل املسلم إليه مل يكف(8)كما ذكره الشيخان  ،اجمللس صح  

لكن صار  ، لغريهأمره للمسلم إليه ابلقبض منه؛ ألن اإلنسان يف إزالة ملكه ال يصري وكياًل 

                                 
 ( يف )أ( "عنده". 1)
يم سورة من القرآن يسلم نفسه إليه مث يتخايرا ويفارقه برضاه من ( قال الروايين: ولو جعل رأس ماله تعل2)

غري امتناع ليقطع أبحد هذين األمرين خيار اجمللس، ووجه ذلك أن تسليم ما ينتفع به جار جمري 
 (.5/171) تسليم املنفعة يف ابب األعواض. انظر: البحر للروايين

 (.5/285( املهمات لألسنوي )3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( يف )أ( "عني". 6)
 (.190(، غاية البيان لرملي )ص3/5(، مغين احملتاج للشربيين )9/213( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
 (. 4/4(، روضة الطالبني للنووي )9/213( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
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ب[ للمسلم يف قبض ذلك، مث السلم يقتضي قبًضا آخر وال يصح قبضه /64املسلم إليه وكياًل]
  ،عند غريه مال (1)وإمنا مل حيتج لذلك فيما لو كان ]له[ ،مث يرد ه إليه ،فيأخذه منه ،من نفسه

وال ينايف قوهلم  ،(2)هنا[خبالفه ] ،فأسلمه إليه يف شيء؛ ألنه كان مملوًكا له قبل القبض ،كوديعة
قوهلم يقبل قول املستأجر املأذون له يف العمارة  ،هنا اإلنسان يف إزالة ملكه ال يصري وكياًل لغريه

ابألجرة؛ ألن تلك استثنيت للحاجة فال يقاس عليها، أو أحال املسلم إليه آخر على رأس املال 
وهلذا ال يكفي  ،املعترب هنا القبض احلقيقي جعلنا احلوالة قبًضا؛ ألن (3)وتفرقا قبل التسليم وإن/

، نعم للمحتال ففعل يف  (5)]ابلتسليم[ (4)إن أمر املسلم إليه ]املسلم[ ،عند اإلبراء كما مر 
وفارق ما تقد م يف  ،فيصح  العقد ،وكان احملتال وكياًل فيه عن املسلم إليه ،اجمللس صح  القبض

واحلوالة يف املسألتني  ،خبالفه هنا (6)غري جهة ]املسلم[ مَث  يقبض عن ،أبن املقبض ،إحالة املسلم
؛ لتوق ف (8)أخًذا من جتو ز وقع يف عبارة الشيخني ،خالفًا ملن وهم فيه ،(7)بكل  تقدير فاسدة

وهي منتفية يف رأس املال، وألن صح تها  ،وعليه ،صح تها على صح ة االعتياض عن احملال به
أ[ رأس /65] (10)ض حقيقي، ويستفاد من كالم املصنف أنبغري قب (9)تستلزم صح ة ]السلم[

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 من نسخة )ج(. أ[ /225] ل( هناية 3)
 ( يف )أ( "ابملسلم". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )أ( "التسليم". 6)
 (. 3/5(، مغين احملتاج للشربيين )2/123( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
 (. 4/4(، روضة الطالبني للنووي )9/213( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
 ( يف )ج( "املسلم". 9)
 أن" مكررة يف )أ(. ( كلمة "10)
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النتفاء القبض احلقيقي، وبه  ،املال لو كان عبًدا فأعتقه املسلم إليه قبل القبض مل يكن قبًضا
مث إن تفر قا  ،فارق ما مر  يف املبيع قبل قبضه من كونه قبًضا؛ ألنه ال يشرتط فيه القبض احلقيقي

خالفًا ملا اقتضاه   ،(1)وينفذ العتق على املعتمد ،وجود الشرطل ،بعد القبض ابن صحة العقد
ملكه من  (3)أخًذا من مسألة الرهن اآلتية وإن تبعه يف اإلسعاد لتبني  أنه كان (2)كالم املتويل

وإن انفك   ،(4)فإنه ال ينفذ/ ،وبه يفرق بني هذا وما لو أعتق الراهن املعسر املرهون ،غري مانع
ويف قبض املبيع  ،وظاهر كالمهم هنا أن  عتقه ال يقطع خياره ،حال اإلعتاق الرهن لوجود املانع

ولو جعل رأس املال من يعتق على  ،أنه ال يلزم هنا ابلقبض لينفذ العتق إال إذا مل يرد الفسخ
 املسلم إليه فقياس ما ذكر الصحة إن قبضه وإال فال.

فكان قبضه  ،يف ملكه عتق عليه تبًعا للزركشي ال يصح؛ ألنه إذا دخل (5)وقول اإلسعاد
فكان   ،لكن هذا هو املمكن فيه ،يرد  أبنه وإن سل م أن قبضه حكمي ،حكمًيا ال حقيقًيا

 .(6)كالعقار الغائب فيما مر  فيه

ولو اد عى املسلم اإلقباض بعد التفر ق فأنكر املسلم إليه صد ق؛ ألنه يد عي الصح ة، فإن 
                                 

( كما جزم به الشيخ عبد الغفار القزويين، وهو أحد وجهني يف الروضة صححه أبو عبد هللا احلجازي 1)
 (.3/5(، مغين احملتاج للشربيين )2/123يف خمتصرها. انظر: أسىن املطالب زكراي األنصاري )

 (.2/123( النقل عن املتويل انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( يف )ب( زايدة "يف". 3)
 أ[ من نسخة )ب(./99]ل( هناية 4)
 حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل.1329( انظر: اإلسعاد ص5)
( ذكر الشيخان أن فيها وجهان من غري ترجيح وقاال: والفرق أنه لو نفذ، لكان قبضا حكما، وال 6)

لعقد. وإال فيصح. ويف نفوذ العتق يكفي ذلك يف السلم، فإن صححنا متفرقا قبل قبضه، بطل ا
 (.4/4(، روضة الطالبني للنووي )215-9/214وجهان. انظر: فتح العزيز للرافعي )
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: قبضته منك (1)كان املال بيد املسلم أبن قال املسلم ]إليه[  وإن ،أقاما بي نتني قد مت بي نته
؛ ألهنا مع موافقتها للظاهر انقلة ،مث أودعتكه ،ب[ التفر ق/65قبل] واألخرى  ،أو غصبته مين 

 مستصحبة.

 ،وقيمة املتقو م ،فيكفي معاينته وإن جهل قدر املثلي   ،وحكم رأس املال كالثمن فيما مر  
نقود متعددة  (2)إن كان ]مَث [ ،مع تعيني النقد ،وصفه بصفات السلم فإن كان يف الذمة وجب

[ )فإن فسخ( ،على ما مر  فيه من التفصيل وكان رأس املال  (3)عقد السلم بعد لزومه ]ملقبض 
)عني كان إمنا   )وإن(ومل جيز إبداله مبثله وال قيمته  ،بعينه )تعنير ردره(ابقًيا ومل يتعل ق به حقٌّ الزم 

 ،أي بعد العقد يف اجمللس؛ ألنه عني ماله ،ابلبناء على الضم ؛ لقطعه عن اإلضافة لفظًا بعُد(
فاملعني فيه   ،وُرد  أبن  اجمللس حرمي العقد ،وقيل له رد  بدل املعني يف اجمللس؛ ألن العقد مل يتناوله

ويصدق يف قدره؛ ألنه  ،وقيمة املتقو م ،أم ا إذا كان اتلًفا فإنه يرد  مثل املثلي ،كاملعني  يف العقد
 .(4)غارم

وأييت  ،وأم ا إذا تعل ق به حقٌّ الزم فيظهر أنه أييت فيه ما مر  قريًبا يف قوله وكتلفه رهن إخل
 . (7)رد  قيمة آبق ]لفرقة[ (6)ما مر  مَث  يف قوله ]أو[ (5)هنا ]أيًضا[

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
"، ويف )ج( "بقبض".3)  ( يف )ب( "ملقتض 
(، فتح 1/154للغزايل )( على األصح من الوجهني أن املعني يف اجمللس كاملعني يف العقد. انظر: الوجيز 4)

 (. 3/6(، روضة الطالبني للنووي،مغين احملتاج للشربيين )216-9/215العزيز للرافعي )
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( يف )أ( "و". 6)
 ( يف )أ( "الفرقة". 7)
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ؤجاًل؛ ألنه حااًل كان أو م ،يف الذم ة )كون املسلم فيه ديًنا(الشرط الثاين )و( 
وضع له لفظ السلم، فإن قال: أسلمت إليك ألًفا يف هذا العبد، أو هذا العبد يف  (1)]الذي[

 (2)أ[ لفظه؛ ألن ]لفظ[/66وال بيًعا؛ الختالل] ،هذا الثوب مل يكن سلًما؛ النتفاء شرطه
اعتبار وقد يرج حون  ،وهذا جرٌي على القاعدة من ترجيح اعتبار اللفظ ،السلم يقتضي الدينية

 .(3)كرتجيحهم يف اهلبة ذات الثواب أهنا بيع  ،املعىن إذا قوي

اعتبارًا  ،فال يكون هبة ،أو بعتك وسكت ،ومن فروع األول ما لو قال: بعتك بال مثن
أو لعدم ذكر الثمن، فإن قبضه ضمنه   ،وال بيًعا؛ الختالل الصيغة بدفع آخرها أوهلا ،ابللفظ

منها ما لو قال: اشرتيت منك ثواًب صفته كذا هبذه و  ،كاملغصوب؛ ألن ذلك بيع فاسد
كما صححه   ،يكون بيًعا نظرًا للفظ (4)فقال: بعتك فإنه/ ،أو بعشرة دراهم يف ذم يت ،الدراهم

؛ ألن (6)وأطال مجٌع متأخ رون يف ترجيحه واالنتصار له ،، وقيل سلم نظرًا للمعىن(5)الشيخان

                                 
 ( يف )ج( "للذي"1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
الختالل اللفظ انظر: )وأظهرمها( ال  ( هذا اللفظ ليس سلما ويبقى اخلالف يف انعقاده بيعا على قوالن3)

(، روضة 9/222(، فتح العزيز للرافعي )3/574(، التهذيب للبغوي )3/424الوسيط للغزايل )
 (. 4/6الطالبني للنووي )

 ب[ من نسخة )ج(. /225] ل( هناية 4)
 (.4/6(، روضة الطالبني للنووي )9/223( وهو القول االول انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
( نص عليه الشافعي ونقله الشيخ أبو حامد عنه وعن العراقيني، وصححه اجلرجاين والروايين وابن 6)

وقال اإلسنوي بعد نقله ذلك: فلتكن الفتوى عليه مراعاة املعىن. انظر: املهمات لألسنوي  الصباغ
(، هناية 3/7مغين احملتاج للشربيين ) (،3/54(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )5/288-289)

 (. 4/188احملتاج للرملي )
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كما أن  كل صرف بيع، فإطالق البيع على السلم   ،إذ كل  سلم بيع ،اللفظ ال يعارض املعىن
أنه ملا امتاز على البيع  (1)إطالق على ما يتناوله، وجياب أبنه وإن كان نوًعا من البيع ]إال[

ما يؤيد  خالفه فيها صار مغايرًا له هبذا االعتبار، مث رأيت يف كالم الرافعي (2)/أبحكام كثرية
لفظ أن يكون معناه األصلي مشرتًكا بني خاصني يشتهر يف ذلك وهو أن مما يرجح به اعتبار ال

له  (4)بلفظ الشراء فإن  املعىن ]األصلي[ (3)ب[لسلم[/66أحدمها مث يستعمل يف الثاين ]كا]
وعلى األول جيب تعيني رأس املال يف  ،إال أنه اشتهر يف شراء األعيان ،موجود بتمامه يف السلم

ليخرج عن بيع الدين  ،(5)ملا توهم من عبارة أصل الروضةخالفًا  ،اجمللس إذا كان يف الذمة
وعلى الثاين  ،وجيوز االعتياض عنه ،ال القبض يف اجمللس، ويثبت فيه خيار الشرط ،ابلدين

وإن لزم منه التعيني فيه، ومر  يف  ،ينعكس ذلك، ومعىن انعكاسه يف األول وجوب قبضه فيه
ا قوهلما: لو حلف ال أيكل طعاًما اشرتاه زيد حنث ذلك مزيد أول البيع، وال ينايف كالمهما هن

وذلك ألن املدار مث  على مطلق الصدق دون الشهرة   ،مبا ملكه ابلسلم؛ ألنه شراء يف احلقيقة
وهنا على الشهرة؛ ألنه مل ا  ،كما يف حنث احلضري إذا حلف ال يدخل بيًتا ببيت الشعر

ومبا تقرر  ،وهي منه فرجحنا اللفظ نظرًا إليها ،تعارض أمران اللفظ واملعىن احتجنا ملرج ح قوي
تؤديه إيل يف وقت   ،يعلم أنه لو قال: اشرتيت منك ثواًب صفته كذا (6)يف توجيه ]كالمهما[

اعتبارًا ابللفظ، وال ينافيه قوله تؤد يه إيل  يف وقت كذا؛ ألن املبيع  ،كان بيًعا  ،هبذه الدراهم ،كذا

                                 
 ( يف )أ( "ال". 1)
 ب[ من نسخة )ب(./99]ل( هناية 2)
 ( يف )أ( "كما يسلم". 3)
 ( يف )ب( "األصل". 4)
 (.4/3(، روضة الطالبني للنووي )9/210( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 ( يف )ج( "كالم أصله". 6)
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اًل، وإطالقهم الشرط على ما ذكر مع دخوله يف حقيقة السلم مؤج (1)يف الذمة يكون حاالًّ ]و[
 ،ليتناول جزء الشيء ،(2)أ[ قد يقع من إطالق الشرط على ما ال بد ]منه[/67جرٌي على ما]

أو انحية كبرية أبن  )بلًدا(له يف احلال أو املؤجل  )ولو عني(وحيث كان املسلم فيه ديًنا صح  
أو ال؛ ألنه ال ينقطع غالًبا وال  ،كمعقلي البصرة  ،اء أفاد تنويًعاغالًبا سو  (3)يؤمن فيها انقطاعه
ويرد أبن  ،وقيل ذلك كتعني املكيال ،فالتعيني ال خيرجه عن كونه ديًنا (4)يتضيق به ]احملال[
يكفي اإلتيان  تعيينه بتفصيله اآليت؛ ألن فيه غررًا، ويتعني ما عينه فال (5)املكيال إمنا ]بطل[

أبن يكون  ،)صغرية(أو ضيعة  ،)قرية(أو  ،إن عني  املسلم فيه بستاانً  )ال( ،(6)مبثله على املعتمد
فتنقطع  ،بتوقع جائحة يف تلك البقعة ،فال يصح  السلم للغرر ،حبيث ال يؤمن فيها انقطاعه

ينية بتضييق جمال التحصيل ،مثرهتا مثاًل  ثل ذلك ما لو عني  لنحو وم ،وألن  التعيني ينايف الدَّ
وأصل ذلك ما صح  أن  يهوداًي قال لرسول هللا (7)بعينها ،أو بلًدا ،غنًما ،أو الصوف ،اللنب

ال، »من حائط بين فالن؟ فقال:  هل لك أن تبيعين مترًا معلوًما إىل أجل معلوم: ♀

                                 
 ن )أ(. ( ساقط م1)
 ( يف )ب( "هلم". 2)
 ( يف )ج( زايدة "فيها". 3)
 ( يف )أ( "احلال". 4)
 ( ساقطة من )ب(، ويف )ج( "يبطل". 5)
-9/266(، فتح العزيز للرافعي )3/576(، لتهذيب للبغوي )3/435( انظر: الوسيط للغزايل )6)

 (. 4/255(، النجم الوهاج للدمريي)4/15(، روضة الطالبني للنووي )267
(، أسىن املطالب لزكراي 266-9/265(، فتح العزيز للرافعي )435-3/434( انظر: الوسيط للغزايل )7)

 (. 2/130األنصاري )
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 . (1)«وال أمسي من حائط بين فالن ،من األجل ولكن أبيعك مترًا معلوًما إىل كذا وكذا

بكسر احلاء أي وقت  )حِملِره(على تسليمه يف  )مقدورًا(الشرط الثالث كون املسلم فيه 
فال يصح   السلم احلال  وحال حلول األجل يف املؤجل (2)/ب[ العقد يف/67حلوله وهو حال]

قال  ،(3)وال يضر  انقطاعه قبله أو بعده ،السلم يف متقطع لذي احملل كالرطب يف الشتاء
أي: وحينئذ ففائدة ذِكره هنا مع  ،بل يعم  كل بيع ،: وهذا الشرط ال خيتص ابلسلم(4)الشيخان

وهو  ،ل  القدرةوإم ا ألن القصد بيان حم ،إم ا لريت ب عليه ما أييت ،االغتناء عنه مبا مر  يف البيع
واترة يتأخ ر عنه؛ لكونه مؤجاًل  ،واترة يقرتن ابلعقد لكون السلم حاالًّ  ،حالة وجوب التسليم

كان املقدور على   )ولو(ويصح   ،فإن املعترب اقرتان القدرة فيه ابلعقد مطلًقا ،خبالف بيع املعني
يذكره أبن جتلب وقت مل يعز  وجودها كما س ،أي بضاعة جملوبة )جليبه(تسليمه يف احملل 

تعبري كثريين  (5)وإن مل جتلب حملل  العقد خالفًا ملا يومهه/ ،احللول إىل حمل  التسليم عادة للمعاملة

                                 
( رقم 1/521(، وابن حبان يف صحيحه )2281( رقم )3/383( أخرجه ابن ماجه يف سننه )1)

يهقي يف ( والب6610( رقم )3/604(، )2250( رقم )2/32(، واحلاكم يف مستدركه )288)
( رقم 14/317(، )5147( رقم )5/222(، والطرباين يف املعجم الكبري )6/24السنن الكربى )

(، وقد حكم عليه 420( رقم )9/445(، والضياء املقدسي يف "األحاديث املختارة" )14954)
( 3/514(، واأللباين يف السلسلة الضعيفة )3/605ابلنكارة كل من الذهيب يف تلخيص املستدرك )

 (. 1341قم )ر 
 .أ[ من نسخة )ب(/100]ل( هناية 2)
(، هناية احملتاج للرملي 11-3/10(، مغين احملتاج للشربيين )3/575( انظر: التهذيب للبغوي )3)

(4/193-194).  
  .(4/11(، روضة الطالبني للنووي )9/242( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)
 أ[ من نسخة )ج(. /226] ل( هناية 5)



 
367 

للمعاملة  ،عادة خبالف ما إذا كان مبسافة ال جيلب مثله منها غالًبا ،؛ ألنه مقدور عليه(1)]به[
أو غالًبا ال  ،أو كثري اندرًا ،سلم فيهال يفي ابمل ،أو جيلب منه شيء قليل ،مل جيلب (2)]أبن[

 . (3)بل للهدية وحنوها؛ لعز ة وجوده ،للمعاملة

فهو أحسن هو ما ذكره  ،وهذا التفصيل الذي أفاده كالمه نظرًا ملا قررته ككالم أصله
 .(4)اإلمام

وفارق ما أييت يف مسألة  ،أ[ هنا/68: ال تعترب مسافة القصر](5)وقال نقاًل عن األئمة
املسلم فيه أبنه حيث اعتيد نقله غالًبا للمعاملة من حمل إىل حمل التسليم مل يكن  (6)قطاع[]ان

 (7)]فاعترب[ ،وفيما أييت املؤنة الزمة له ،فصح وإن تباعًدا ،لنقله مؤنة على املسلم إليه
 قرب املسافة.  (8)]لتحقيقها[

وعز ة  ،ال يصح  السلم فيه وأفاد كالمه هذا مع ما سيذكره أن  ما يعز  وجوده وقت احملل  
  ،أو ندرة اجتماعه ابلوصف املشروط ،وإم ا لقل ته ،كما تقر ر  ،الوجود إم ا للبعد عن حمل  التسليم

                                 
 ة من )أ(. ( ساقط1)
 ( يف )ب، ج( "فإن". 2)
 (، 9/241(، فتح العزيز للرافعي )6/34( انظر: هناية املطلب للجويين )3)
 (. 6/34( انظر: هناية املطلب للجويين )4)
(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري 6/11( القائل االمام اجلويين انظر: هناية املطلب للجويين )5)

(2/127.) 
 . ( ساقطة من )أ(6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
 ( يف )ج( "لتخفيفها". 8)
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وهي  ،)وقت ابكورة(من التمر إذا كان حيل   )يف كثري(يصح السلم  )ال(فحينئذ  ،كما أييت
أسلم يف مقدور  )فإن( ،(2)لهخبالف قدر منها ال يعسر حتصي ،؛ لعز ة وجوده(1)أول الفاكهة

بقوله:  (3)بقيد زاده تبًعا للنووي ،كل ه أو بعضه جبائحة وحنوها  )انقطع(ولكن  ،عند احملل  
 ،أبن مل يوجد عند احملل مبحل التسليم ،وهي ما دون مسافة القصر ،أي مبسافة قرب )بقرب(

أو مل يوجد إال  ،سد بنقلهلكنه يف ،فإن فقد أو وجد مبحل آخر ،وال مبا دون مسافة القصر منه
للمسلم  )وللنقل( ،وهو املسلم إليه عن حمل  التسليم )أو غاب خصمه( ،عند قوم ال يبيعونه

 )حلر(قد  )و( ،ومل يتحملها املسلم إليه ،كاحلنطة)مؤنة(فيه من موضع الغيبة إىل حمل التسليم 
املسلم يف الصورة  ()خيريأو عقد على حال  ،أو مات املسلم إليه ،ب[ األجل/68أبن مضى]

األوىل بني الفسخ يف الكل  ال فيما انقطع فيه إذا كان االنقطاع يف البعض لتبعيض الصفقة 
ويف الثانية بني الفسخ ليطالب املسلم إليه برأس  ،والصرب إىل وجود املسلم فيه ،على املسلم إليه

سخ العقد يف شيء ومل ينف ،دفًعا للضرر ،وبني الصرب إىل حضوره (4)حيث كان/ ،املال
ومل يكن للمسلم  ،والوفاء يف املستقبل ممكن ،؛ ألن املسلم فيه يتعل ق ابلذم ة وهي ابقية(5)منهما

املؤنة فإن مل  (7)]يلتزم[ (6)مع مؤنة نقله يف الثانية؛ ألنه ]مل[ ،املطالبة ابملسلم فيه مبوضع الغيبة

                                 
من كل فاكهة ما عجل اإلخراج واجلمع البواكري والباكورات وهو أول الفاكهة. انظر: خمتار  ( الباكورة1)

 (. 7/116(، ولسان العرب البن منظور )1/58(، واملصباح املنري )38الصحاح للرازي )ص:
  .(9/242(، فتح العزيز للرافعي )3/429نظر: الوسيط للغزايل )( ا2)
  .(4/12( انظر: روضه الطالبني )3)
  .ب[ من نسخة )ب(/100]ل( هناية 4)
  .(4/11(، روضه الطالبني )3/430(، الوسيط للغزايل )3/181( انظر: املهذب للشرازي )5)
 ( يف )ب( "ال". 6)
 ( يف )ج( "يلزم". 7)
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وكذا لو كان املسلم فيه  ،قبضه حيث كانو  ،يطلبها بل قنع ابملسلم فيه فقط كان له مطالبته به
وقبضه يف  ،فإن له مطالبته به ،أسلم فيها ثواًب مثاًل  ،داننري (1)]أو[ ،ال مؤنة لنقله كدراهم

 .(2)وال خيار له كما أفهمه قوله: وللنقل مؤنة ،املوضع الذي غاب إليه

لد  بصعيد مصر مث وأفهم قوهلم السابق: حيث كان أنه لو أسلم إليه يف حنطة يؤد يها بب 
أجيب فقول الشارح ال وجه  (4)فطالبه هبا ومحل عنه مؤنة نقلها ]إليها[ ،(3)وجده ابلقاهرة

مصر  (5)أ[ ]هبا يف[/69فلو كل فناه] ،وال عكس ،إذ احلنطة حتمل من هناك إىل مصر ،إلجابته
وما  ،الف لكالمهميرد  أبنه خم ،مؤنة النقل ففي هذا ليس له إال الفسخ أو الصرب (6)]أللزمناه[

أنه لو   ،أنه محل عنه املؤنة، نعم سيأيت آخر الباب (7)إذ ]الفرض[ ،ذكره من املالزمة ممنوع
العقد  )وإن أجاز(كانت قيمته حيث طولب أكثر مل يلزمه واخليار هنا على الرتاخي فيثبت له 

ا يؤثر يف احلال أسقطه صرحًيا؛ ألنه مستحق التسليم يف كل األوقات، واإلسقاط إمن (8)]أو[
                                 

 ". ( يف )ب( "و1)
 (. 3/55(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )3/572( انظر: التهذيب للبغوي )2)
، تقع على ، بل أكرب مدن أفريقيا والعلم العريبعاصمة مجهورية مصر العربية وأكرب مدهنا :القاِهرَةُ  (3)

كم تقريًبا من موقع السد العايل 800د الضفة الشرقية لنهر النيل، يف مشال شرقي مصر، على بع
، وانتقل إليها املعز عام 359جوهر غالم املعز  الفاطمي سنة  الواقع جنويب مصر. أول من أحدثها

 /3مراصد االطالع على امساء االمكنة والبقاع )، (301 /4معجم البلدان )انظر:  هـ.361
 . (.43، املسالك واملمالك للعزيزي )(1060

 "إىل مصر". ( يف )ج( 4)
 ( يف )ب( "إىل". 5)
 ( يف )أ، ب، ج( "ال لزمناه" ولعل الصواب املثبت. 6)
 ( يف )أ( "العرض". 7)
 ( يف )ب( "و". 8)
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 ،(2)مل يلزمه ويتخري أيًضا ،ما يتحدد ولو قال له املسلم إليه: ال تصرب وخذ رأس مالك (1)دون
أو سو ف ودافع أو أمهله املسلم حىت  ،فلم يقدر على التسليم ،فيما إذا أعسر املسلم إليه

ون مسافة القصر أم ا إذا مل ينقطع كأن وجد عند قوم يبيعونه فإنه جيب حتصيله من د ،انقطع
خالفًا ملا  ،(3)حيث مل يفسد ابلنقل وإن زاد على مثن مثله كما اقتضاه كالم الشيخني ،فقط

حيث ال جيب حتصيله  ،بينه وبني الغصب (6)وفرق الزركشي ،(5)واألذرعي ،(4)فهمه اإلسنوي
صيل هلذا الربح والزايدة فكلف املسلم إليه التح (8)/(7)حينئذ أبن السلم عقٌد ُوضع ]لطلب[

الغرض املوضوع له العقد وإال النتفت فائدته خبالف الغصب فإنه ابب تعد واملماثلة مطلوبة 
ب[، وألن املسلم إليه التزم /69] (9)چ ک ک ک چفيه فلم يكلف فيه الزايدة آلية: 

وقبض البدل فالزايدة إمنا هي يف مقابلة ما حصل له من النماء  ،التحصيل ابلعقد ابختياره
وإن علم  ،خبالف الغاصب وأما إذا انقطع قبل احللول فال خيار له قبله ،ل مبا قبضهاحلاص

                                 
 ( يف )ب( زايدة "فسخ". 1)
،أسىن املطالب لزكراي األنصاري 252(، كفاية األخيار للحصين ص9/247( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

(2/127 .) 
 (. 4/12(، روضة الطالبني للنووي )250-9/249فتح العزيز للرافعي ) ( انظر:3)
-5/294) ارتفاع األسعار ال الزايدة على مثن املثل انظر: املهمات لألسنوي الزايدة( فسر األسنوي 4)

295 ) 
 ( 2/127( النقل عن األذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
على الغصب. النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري  ( فرق الزكشي بني قياس السلم6)

(2/127 ) 
 ( يف )أ( "بطلب". 7)
 ب[ من نسخة )ج(. /226] ل( هناية 8)
 . 194( سورة البقرة: 9)
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 ،يعلم أن قوله وللنقل مؤنة ،ومبا قررته يف عبارته ،انقطاعه عنده إذ مل جيئ وقت وجوب التسليم
ومل يبال كأصله إبهبام أنه قيد يف مسألة االنقطاع أيًضا؛ لعدم  ،فقط (1)قيد يف ]مسألة الغيبة[

 إذ مع العقد ال مؤنة للنقل. (2)/صالحيته لذلك

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 ( يف )ب( "املسألة الغيبية". 1)
  .أ[ من نسخة )ب(/101]ل( هناية 2)
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 :فرع

وفيه نظر كما  ،(1)مات ضامن املسلم فيه بعد فقده مل يطالب ورثته على ما قاله الروايين
بل األوجه أنه يثبت للمسلم معهم ما يثبت له مع املسلم إليه، نعم إذا فسخ  ،قاله السبكي

 يسقط الضمان.

بكيل فيما يكال، أو وزن فيما يوزن، أو ذرع فيما  )معلوم قدر(الشرط الرابع: كونه 
)بوزن( يذرع، أو عد   فيما يعد  للخرب السابق مع قياس ما ليس فيه على ما فيه، وجيوز التقدير 

)أو كيل أي ابلوزن  )به(جيوز التقدير  )و(مطلًقا سواء املكيل وغريه مما هو كالبيض فما فوقه، 
صغار  (3)[)كلؤلؤ(جرًما وهو ما ال يتجاىف يف املكيال ] )صغري( (2)كل[] )يف(مًعا  ال هبما(

أ[؛ ألن /70وإن مل يعتد الكيل فيه خبالف ما مر  يف الربوايت] )وجوز(يعم وجوده ولوز 
 (4)ومحل اإلمام ،كما مر    -♀-املقصود هنا معرفة القدر ومث املماثلة بعادة عهده 

خبالف حنو فتات املسك والعنرب؛  ،يف مثله ضابطًا فيه جواز كيل املوزون على ما يعد  الكيل
مث ذكر  ،وأقر ه (5)ألن للقدر اليسري منه مالي ة كبرية والكيل ال يعد  ضابطًا فيه نقله عنه الرافعي

 ،(7): هذا خمالف ملا تقدم عن اإلمام(6)قال يف الروضة ،بعد ذلك جواز كيل الآللئ الصغار

                                 
  .(5/182) ( انظر: حبر املذهب للروايين1)
 ( "كيل". ( يف )ب2)
 ( يف )ج( "كاللؤلؤ". 3)
 (. 6/49( انظر: هناية املطلب للجويين )4)
 (. 260-9/259( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 (. 4/17( انظر: روضة الطالبني للنووي )6)
 (. 6/49( انظر: هناية املطلب للجويين )7)
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يوافقه وكأنه تبع يف  ،(3)وكالم املصنف ،(2)األصحاب (1)إطالق وكأنه اختار هنا ما تقد م من
يف التوسط  ،(5)يف غري توسطه، لكن أجاب البلقيين واألذرعي ،واألذرعي ،(4)ذلك اإلسنوي

أبنه ليس خمالًفا؛ ألن فتات حنو املسك إمنا مل يعد  الكيل فيه ضبطًا لكثرة التفاوت ابلنقل على 
فيصح  فيه الكيل فال  ،والفول ،كالقمح  ،ال حيصل بذلك تفاوت ويف اللؤلؤ ،احملل أو تركه

 ،يوافقه (8)وكالم احلاوي ،(7)وبه جزم النووي يف تصحيحه ،(6)فاملعتمد تقييد اإلمام ،خمالفة
وأن عبارته متناقضة إذ األمر ليس   ،وإن ادعى خالفه ،فعبارته أحسن من عبارة املصنف

يسلم فيهما إال  (10)النقدين أيًضا ]فال[ (9)رجاين وغريهوإن تبعه الشارح، واستثىن اجل ،كذلك
 وزاًن.

أصله إن استوت قشوره جواز التقدير هبما يف  (11)ب[ كالمه حيث حذف/70وقضية]
وهو ما اقتضاه إطالقهم ويف شرح  ،ورق ة غالًبا ،وإن اختلفت قشوره غلظًا ،حنو اجلوز

                                 
 ( يف )ج( زايدة "كالم". 1)
ى ما يعتاد الكيل يف مثله ضابطا. انظر: هناية املطلب للجويين ( محل االمام ما أطلقه االصحاب عل2)

(6/49 .) 
  .(2/132( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )3)
  .(5/296( قال األسنوي: إنَّ األمر كما أطلقه األصحاب انظر: املهمات لألسنوي)4)
  .(2/129( النقل عن البلقيين واألذرعي انظر: حاشية الرملي الكبري)5)
 (. 6/49( انظر: هناية املطلب للجويين )6)
 (. 1/308( انظر: تصحيح التنبيه )7)
 .292-291( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص8)
 (.168-5/167( انظر: حبراملذهب للروايين)9)
 ( يف )أ( "وال". 10)
 ( يف )ب( زايدة "التابع"، ويف )ج( زايدة "قول". 11)
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قال:؛ ألنه فيه  (3)وصو به يف املهمات ،  (2)ونص  عليه الشافعي ،: أنه املشهور(1)الوسيط

من اعتماد تقييد  ،(7)واحلاوي ،(6)وأصله ،(5)واملنهاج ،(4)متتبع ال خمتصر أي فما يف الروضة
بل ال جيوز  ،وإمنا يقبل اجلوز واللوز يف قشرمها األسفل فقط ،اإلمام مبا إذا مل خيتلف ضعيف

 فيهما إال فيه. (8)]السلم[

أكرب  (9)ورم ان من كل ]ما هو[ ،وسفرجل ،وابذجنان ،وقثاء ،خوبطي ،)بيض(حنو  )ال(
فإهنا تتجاىف يف  ،كالقصب  ،وحنوها ،ويف معىن ذلك البقول ،أو مثله ،من البيض (10)]جرًما[
فال جيوز التقدير فيه إال ابلوزن؛ ألن ذلك إمنا يضبط به فال  ،فيه (12)و]تتصلب[ ،(11)املكيال

ويفارق البيع أبن العمدة  ،وال ابلعد  لكثرة التفاوت فيه ،كياليصح ابلكيل؛ ألنه يتجاىف يف امل
                                 

لنووي واملشهور يف املذهب ما أطلقه األصحاب ونص عليه الشافعي ( قال النووي يف شرح الوسيط ل1)
 (. 5/298النقل عن شرح الوسيط انظر: املهمات لألسنوي)

 (.3/100( انظر: األم للشافعي )2)
 ( 5/298) "انظر: املهمات لألسنوي ( قال االسنوي: والصواب التمسك مبا قاله "شرح الوسيط3)
 (. 4/14ي )( انظر: روضة الطالبني للنوو 4)
 . 111( منهاج الطالبني للنووي ص5)
 160( انظر: احملرر للرافعي ص6)
 . 292-291للقزويين ص ( احلاوي الصغري7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
ابقي  ( يف )ج( زايدة عبارة "وال مبا تعد لكثرة التفاوت". وستأيت يف السطر الذي يليه كما هو يف11)

 النسخ. 
 ( يف )ب( "تتقلب". 12)
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أم ا  ،وحنوه ،خبالف بيض احلمام ،بيض الدجاج وحنوه مما فوقه (2)واملراد ابلبيض/ ،(1)فيه املعاينة
يف مائة  (4)كأن أسلم  ،مًعا فال جيوز يف صغري اجلرم وكبريه (3)التقدير ابلوزن والكيل ]أو الذرع[

 (5)ثاًل على أن وزهنا/صاع بر   م

أو وزنه كذا؛ ألن ذلك يعز  وجوده،  ،أ[ وعرضه كذا/71طوله كذا] (6)كذا، أو يف ثوب
نعم لو أسلم يف اخلشب كذلك صح ؛ ألن زائده ينحت، ومنه يؤخذ أنه لو اعترب مع ذلك 

ًضا؛ لتعذ ر النحت حينئذ ولو ذكر مع الوزن العد  فسد أي ،مل يصح   (7)مقدار السمك ]أيًضا[
والنص  على اجلواز حممول  ،احلجم وذلك يورث عز ة الوجود (9)حيتاج معه إىل ]ذكر[ (8)ألنه

أو على عدد يسري ال يتعذ ر حتصيله عليه، واملراد فيما ذُكر الوزن  ،على الوزن التقرييب
 ابلوزن يف اجلميع دون كل (11)أم ا لو أسلم يف عدد من البطيخ مثاًل كمائة ،واحدة (10)]لكل[

                                 
(، 5/168) ، حبر املذهب للروايين155(، الوجيز للغزايل ص3/169( انظر: املهذب للشريازي)1)

 ( 9/260(، فتح العزيز للرافعي )3/582التهذيب للبغوي ) 
 ب[ من نسخة )ب( /101]ل( هناية 2)
 ( ساقطة من )أ، ب(. 3)
 ( يف )ج( زايدة "إليه". 4)
 أ[ من نسخة )ج(. /227] لهناية ( 5)
 ( يف )ب( زايدة "مثاًل". 6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
 ( يف )أ( زايدة "ال". 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( يف )ج( "بكل". 10)
 ( يف )ج( زايدة "مثاًل". 11)
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 . (1)واحدة فيجوز اتفاقًا

لالحتياج إىل ذِكر حجمها  ،أو بيضة واحدة ،ومبا تقرر يعلم منع السلم يف حنو بطيخة
 وذلك يورث عز ة الوجود.  (2)]ووزهنا[

 ،به فال يقبض املقدر بكيل وزانً  )قبض مبا قدر(بكيل أو وزن  (3)وإذا قدر املسلم ]فيه[
اض املمنوع منه يف دين السلم، وهذا ُعلم من الكالم ولشبهه ابالعتي ،وفاء ابلشرط ،وعكسه

كما لو قبضه   ،فذكره هنا لإليضاح فقط، فإن خالف ضمن؛ لفساد القبض ،على قبض املبيع
كأن   ،مَث  وكذا لو اكتاله بغري الكيل الذي وقع عليه العقد ،وال ينفذ التصرف فيه كما مر   ،جزافًا

ب[ الكف /71وال يضع] ،، وال يزلزل املكيال(4)ابن الرفعةكما رج حه   ،ابع صاًعا فاكتاله ابملد  
ويسلم حنو احلنطة نقية، نعم  ،على رأسه بقدر ما حيمل (5)بل ميلؤه و ]نصب[ ،على جوانبه
الوزن، ومع احتماله يف الكيل  (7)إذ ال يظهر فيه ]ال[ ،الرتاب حيتمل يف الكيل (6)قليل ]حنو[

وال جيزئ ما  ،ويسلم التمر جافًا ولو يف أول جفافه ،قبوله (8)إن كان إلخراجه مؤنة مل ]يلزمه[

                                 
  .(4/14(، روضة الطالبني للنووي )258-9/257( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
  .(2/139( رجحه ابن الرفعة من وجهني ذكرمها املاوردي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 ( يف )ج( "يصب". 5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 ( يف )ج( "إال". 7)
 ( يف )أ( "تلزمه". 8)
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 .(2)؛ ألن ذلك ]نقص[(1)كما ذكره مجع  ،تناهى جفافه حىت مل يبق فيه نداوة

من بسط وغريها وقوله حنو املفيدة  )يف حنو ثوب(يف السلم  )بعد مع ذرع(يقدر )و(
 ،أو ألف لِبنة ،ا يف عشرة أثوابكأسلمت إليك كذ  (4)بكسر الباء )ولنِب( (3)لذلك من ]زايدته[

وذرع كل لبنة كذلك مع ذكر السمك؛ ألن الثياب واللنِب  ،ويبني ذرع كل ثوب طواًل وعرًضا
ويسن ذكر وزن اللِبنة خالفًا ملا  ،ويذكر يف اللنِب أنه من طني معروف (5)]يصنع ابالختبار[

وبه؛ ألن يف اشرتاطه مشق ة وج (10)]من[ (9)[(8)وأصله (7)]كاملنهاج (6)يومهه كالم احلاوي
واألمر يف وزهنا  ،فال يعز  وجودها ،وإمنا صح  مع ذكره؛ ألن اللبنة تضرب ابالختبار ،وحرًجا

وأنه  ،من أن  ذكر الوزن مع العد  والذرع والثخانة ،وبه جياب عم ا ذكره الشارح ،على التقريب
بنة نصًفا وعرضها سدًسا الل (11)كذا يؤد ي إىل عز ة الوجود؛ ألن كون ]طول[  ،من طني

                                 
(، كفاية النبيه البن 5/414)( ذكره املاوردي وابن الرفعة والسبكي وغريمها. انظر: احلاوي للماوردي 1)

  .(3/27(، مغين احملتاج للشربيين )372-9/371الرفعة)
 ( يف )أ( "ينقص". 2)
 ( يف )أ( "الزايدة". 3)
(، خمتار 1/379( اجلمع لنب واملفرد اللبنه وهي اليت تتخذ من طني ويبىن هبا. انظر: مجهرة اللغة لألزدي)4)

 .279الصحاح للرازي ص 
 ع ابالختيار". ( يف )أ( "تصن5)
 .292-291( احلاوي الصغري للقزويين ص6)
 . 111( انظر: منهاج الطالبني للنووي ص7)
 .160( انظر: احملرر للرافعي ص8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( يف )ب( "يف". 10)
 ( ساقطة من )ج(. 11)
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 . (1)وإن ضربت ابالختبار انتهى ،أ[ مع الوزن/72وثخانتها مثًنا مثاًل ال يتأتى]

العد  وحده مع  (2)وأفهم كالمه أن ما ال يكال وال يوزن وال يصنع ابالختيار يكفي فيه/
فيه إال أن حُيمل يُعلم مما أييت  ،وفيه نظر ،الورق (4)(3)الوصف كاحليوان، وأحلق ]به يف الكفاية[

وكأنه مذكور،  ،عليه (6)فينزل ]العقد[ ،على ما إذا اط ردت فيه العادة بقدر معلوم (5)]كالمه[
السلم  (9)فيكفي ]فيها[ ،الدراهم والداننري إذا عرف وزهنا ابالستفاضة (8()7)وأحلق به ابن عجيل

ملائعات جيوز تقديرها وأن ا ،(11)(10)وجيب وزهنا عند االستيفاء؛ ليتحقق ]اإلبقاء[ ،عًدا

                                 
ومل يعترب العراقيون أو  ( قال النووي: قال أصحابنا اخلراسانيون يشرتط يف اللنب اجلمع بني العدد والوزن،1)

معظمهم الوزن. ونص الشافعي رضي هللا عنه يف آخر كتاب السلم من األم على أن الوزن فيه 
مستحب، لو تركه فال أبس، لكن يشرتط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طني معروف. 

  .(4/14انظر: روضة الطالبني للنووي )
  .أ[ من نسخة )ب(/102]ل( هناية 2)
 ( يف )ب، ج( "يف الكفاية به". 3)
  .(9/346( انظر: كفاية النبية البن الرفعة ) 4)
 ( يف )ج( "كالمهم". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
( هو: أمحد بن عيسى بن عجيل اليمين، تويف: يف سنة أربع ومثانني وستمائة. انظر: طبقات الشافعية 7)

 (. 2/169) (، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 8/40الكربى)
 ( يف )ج( "عجل". 8)
 ( يف )ب، ج( كلمة "فيها بعد "السلم". 9)
 .ج( "اإليفاء". واملثبت من)أ( وحاشية اجلمل ( يف )ب،10)
 (. 3/242( انظر: حاشية اجلمل )11)
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 ،يف البيع والسلم )عني(أو ذراع  ،أو ميزان ،أو صنجة )ولغا مكيال(الوزن،  (1)]و[ ،ابلكيل
ويقوم  ،ويصح العقد كسائر الشروط اليت ال غرض فيها ،أبن عرف قدر ما يسع ،وكان معتاًدا

ملكاييل واملوازين ا (3)فلو شرط أن ال يبدل بطل العقد ولو ]اختلفت[ ،(2)مثل املعني  مقامه
كما يف   ،إال أن يغلب نوع منها فيحمل اإلطالق عليه ،وجب تعيني نوع منها ،والذرعان

ال يعرف قدر ما  (7)]ككوز[ (6)]و[ (5)]نفسه[ )فإن جهل كذراع( ،(4)أوصاف املسلم فيه
نه قد ولو حااًل على األوجه هو الالغي؛ ألن يف ذلك عذرًا؛ أل ،املعني  فيه ذلك )فالعقد(يسع 

فإنه يصح؛  ،خبالف بيع ملئه من هذه الصربة ،يتلف قبل قبض ما يف الذمة فيؤدي إىل التنازع
 . (8)لعدم الغرر

أو الشعري  ،مثل هذا الثوب ،أو صاع شعري   ،ب[ إليك يف ثوب/72ولو قال: أسلمت]

                                 
 ( يف )ج( "أو". 1)
بني للنووي (، روضة الطال9/264 ال يلغى العقد. انظر: فتح العزيز للرافعي )ني( على االصح من الوجه2)

  .(3/13(، مغين احملتاج للشربيين )2/130(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/15)
 ( يف )أ( "اختلف". 3)
دار الكتب العلمية، بريوت، الغرر البهية  ط (12/196انظر: العزيز للرافعي ) ابملسابقة( وذكره الرافعي 4)

 . 191(، غاية البيان للرملي ص3/13(، مغين احملتاج للشربيين )3/57لزكراي األنصاري )
 ( يف )أ( "بعينه". 5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 ( يف )أ( "ككونه". 7)
(، الغرر البهية لزكراي 575-3/574(، التهذيب للبغوي )434-3/433( انظر: الوسيط للغزايل )8)

 (. 3/57األنصاري )
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الكوز أو  (5)ة/يف مسأل (4)املشار إليه ]كما[ء (3)؛ ألنه قد ]يتلف[(2)خالفًا للبغوي ،(1)مل يصح
وفارقت ما قبلها أبن  اإلشارة  ،ومل ينسيا وصفه صح ،يف ثوب مثل ثوب قد وصف قبل ذلك

إىل أجل »ويصح السلم حااًل ومؤجاًل، وقوله يف اخلرب السابق:  ،إىل املعني مل تعتمد الصفة
وال مانع وبه فارق  ،بذلك؛ لبعده عن الغررإذ احلال أوىل  ،. أي إن كان مؤجاًل (6)«معلوم

 فوجب التأجيل.  ،القن حااًل  (7)الكتابة لعدم ]ندرة[

، نعم إن كان (8)كالثمن يف البيع املطلق  )حال(أبن مل يقيد حبلول وال أتجيل  )ومطلقه(
طا أو أسق ،ولو أحلقا به أجاًل يف اجمللس حلق ،مل يصح  كما علم مما مر   ،املسلم فيه معدوًما
ولو شرط  ،كما مر  يف البيوع املنهي عنها  ،أو حذفا فيه املفسد مل ينحذف ،األجل فيه سقط

ويشرتط أن يكون األجل معلوًما؛  ،اإلمكان (9)ويطالب أول ]أوقات[ ،املطالبة مىت شاء فحال
                                 

 .(4/15(، روضة الطالبني للنووي )9/265رافعي )قال العراقيون: ال يصح كمسألة الكوز. انظر: فتح العزيز لل( 1)
 ( وذكر أنه يقوم مقام الوصف وقال: وكان كما لو وصفه. 2)

 ( 3/575ويشرتط أن يكون عام الوجود عند احملل املشروط. انظر: التهذيب للبغوي )     
 ( يف )ب، ج( "تتلف". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ب[ من نسخة )ج(. /227] ل( هناية 5)
 ( تقدم خترجيه. 6)
 ( يف )ب، ج( "قدرة". 7)
( جيوز على أصح الوجهني عند اجلمهور، وفصل املاوردي وقال أصحابنا: أبنه يرجع فيه اىل االصل اذا 8)

اطلق السلم هل هو األصل فيه احللول أو التأجيل؟. إذا األصل التأجيل ابطل وإذا األصل احللول 
(، التهذيب للبغوي 3/173، املهذب للشريازي)(5/402جائز. انظر: احلاوي للماوردي)

 (. 9/26(، فتح العزيز للرافعي )3/570)
 .( يف )ج( "وقت"9)
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سواء أذكر معها وقتها أم  ،أو قدوم احلاج ،كإىل احلصاد  )فإن أجل مبجهول( ،للخرب السابق
 )كفي ربيع(منهما وقتها املعني، و (2)ومل يرد ]كل[ (1)و إىل الشتاء أو الصيف أو العطاءأ ،ال

ب[ /73ومثل ذلك ما لو قال: حمله ربيع أو يوم اجلمعة] ،أو يف يوم اجلمعة ،أو يف رمضان
اشرتى من  ♀العقد؛ ألن حنو احلصاد ال وقت له معني، وخرب أنه  )بطل(مثاًل 

حممول إن صح  على زمن معلوم عندهم، وألن  حنو الشتاء حيث مل  (3)ةيهودي شيًئا إىل ميسر 
جعل كاًل من ربيع وما  (7)]وألنه[ ،(6)املعني كذلك خبالف ما إذا ]أراداه[ (5)]وقته[ (4)]يريدوا[

وربيع حيث يصح  (8)قت من أوقاته، وفارق التأجيل ]ابلنفر والعيد[فكأن ه قال يف و  ،بعده ظرفًا
وداللته  ،فإن اسم النفر مثاًل وضع لكل من األول والثاين بعينه ،وحيمل على األول كما أييت

مل يوضع لشيء منها بل  (10)على أزمنته ]فإنه[ (9)على كل منهما أقوى من داللة لفظ الظرف/
ذلك أضعف مما وضع لعينه فانقطع إحلاقه به، والباء فيما ذكر و  ،دل  على زمن منها مبهًما

                                 
يعين خروج األعطية. ولو قال: إىل وقت العطاء وكان له وقت معلوم، جاز، ولو قال: إىل  :( الَعطاء1)

(، التهذيب 6/31لوم. انظر: هناية املطلب للجويين )وقت احلصاد، مل جيز؛ ألنه ليس له وقت مع
 (. 8-4/7(، روضة الطالبني للنووي )9/231(، فتح العزيز للرافعي )3/572للبغوي )

 ( يف )أ( "بكل". 2)
 ( يف )ج( زايدة "و". 3)
 ( يف )ج( "يرتدا". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )أ( "أرادا". 6)
 ( يف )أ( "وال". 7)
 "ابملعز واملعبد". ( يف )ج( 8)
  .ب[ من نسخة )ب(/102]ل( هناية 9)
 ( يف )أ( "فإن". 10)
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بل شهر  ،لقول اللغويني: ال يقال ربيع ،ينبغي التعبري بشهر ربيع (1)َكِفي على األوجه و]كان[
وينون ربيع  ،والربيعني ،ربيع، قالوا: وال يضاف لفظ شهر إىل شهر من الشهور إال إىل رمضان

 .(4)]رمحه هللا تعاىل[ (3)ين وال يقال ابإلضافة نب ه عليه النوويالثا (2)إذا وصف ابألول ]و[

فإنه يصح وإن مل يعني من  ،)أوله(ال إن أجل إىل )و( ،أي إىل ربيع )إليه(إن أجل  )ال(
كل من   (5)أو إىل ]أول[ ،أو النفر ،أو العيد ،وكذا يقال إذا قال إىل مجادى ،الربيعني وال الثاين

من  )األول(الشهر  (6))أبول جزء(ب[ الصور كلها /73هذه] األجل يف )وحلر( ،ذلك
أو اليوم  ،وأبول العيد ،وأبول ليلة منه ،وهو أول جزء من أول ليلة منه ،أو اجلمادين ،الربيعني

وما ذكره يف إليه  ،لتحقق االسم به ،وهو أول جزء من أول يوم منه ،والنفرين ،من العيدين
 . (7)صحيح

ينبغي أن يصح وحُيمل  ،(11)والبغوي ،(10)اإلمام (9)فيه ]قول[ ،صلهكأ  (8)ويف أوله ]تبع[

                                 
 ( يف )ب( "كما". 1)
 ( يف )أ( "أو". 2)
 ( 3/59لزكراي األنصاري ) البهية(. قاله النووي يف مسودته على املذهب. النقل عنه انظر: الغرر 3)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ة "من". ( يف )ب( زايد6)
(، فتح 31-6/30(، هناية املطلب للجويين )173-3/172) وهو املذهب. انظر: املهذب للشريازي( 7)

 (.2/126(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9-4/8(، روضة الطالبني للنووي )9/238العزيز للرافعي )
 ( يف )ج( "بيع". 8)
 ( ساقطة من )ج(. 9)
  .(6/31)( انظر: هناية املطلب للجويين 10)
  .(3/571( انظر: التهذيب للبغوي )11)



 
383 

الثاين إن قال إىل  (1)أو من ]النصف[ ،إن قال إىل أوله ،على اجلزء األول من النصف األول
 ،(2)واملاوردي ،واعتمده السبكي ونقله عن الشيخ أيب حامد ،ورجحه يف الشرح الصغري ،آخره

 ،واعتمده ،(7)وعن نص األم   (6)عم ن ذكر ]وغريه[ ،(5)األذرعي ونقله ،(4)اإلسنوي (3)و]تبعه[
عن األصحاب أنه لو قال: إىل أول رمضان أو  (9)لكن الذي نقله الشيخان ،(8)وتبعه الزركشي

آخره مل يصح  العقد وهو املعتمد ومثل رمضان يف ذلك غريه؛ ألن األول يقع على مجيع النصف 
صف اآلخر، وفارق أنت طالق إىل أول رمضان فإنه يصح  واآلخر يقع على مجيع الن ،األول

كقدوم زيد قبله ابلعام    ،أبن الطالق ملا قبل التعليق ابجملهول ،األول (10)وحُيمل على ]اجلزء[
 ،والسلم ملا مل يقبل التأجيل ابجملهول مل يقبله ابلعام حىت يتعلق أبوله ،وتعلق أبوله ،كاألول هنا

أ[ طالق يف ربيع مثاًل، /74مما يشهد للفرق صحة قوله مَث : أنت]و  ،وإن كان اإلطالق يقتضيه

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)

  .(2/126( النقل عنهم انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)

 ( ساقطة من )ج(. 3)

 ( 293-5/292( انظر: املهمات لألسنوي )4)

  .(2/126( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)

 . ( ساقطة من )ج(6)

 (.98-3/97( انظر: األم للشافعي )7)

  .(2/126( قال الزركشي إنه املذهب. النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)

 (.4/10(، روضة الطالبني)9/230( انظر: فتح العزيز للرافعي )9)

 ( ساقطة من )أ(. 10)
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، ونقل ابن يونس عن جده أنه يت جه البطالن إن قال إىل آخر الشهر  ،وعدم صحته هنا كما مر 
وكذا كالم  ،يقتضيه (4)وكالم املتويل ،(3)قوله إىل أول الشهر (2)جزء ]يف[ (1)واحلمل على ]أول[

[ (6)اكتفى بذكر األول عن اآلخر، واملعتمد ]األول[ إال أن يكون ،(5)املصنف من  (7)]ما مر 
 ال فرق.  (8)أنه/

مهملة فحاء  (9)وهو بكسر الفاء مث صاد أو ]سني[ (ِبِفْصح النصارى)التأجيل  )وصحر(

                                 
 ( يف )أ( "األول". 1)

 ( يف )ب( "من". 2)

الفرق مبا سبق بني مسأليَت التأجيل وتعليق الطالق أبنَّ قضية كونه تعليقاً  اغ( استشكل ابن الصب3)

مبجهول  أن يقع الطَّالق يف آخره ال يف أوَّله واستحسن الرَّافعيُّ اإلشكال هنا، لكن أجاب عنه 

ِبل التَّعليق ابجملهول كقدوم زيد قبله احلضرميُّ شارح "املهذَّب" أبنَّ مراد األصحاب أنَّ الطالق ملا قَ 

فال يؤجَّل بقدوم زيد  فكذا ال يؤجَّل ابلَعام. انظر: فتح العزيز  ابلَعام مث يتعلق أبوَّله، و أمَّا السَّلم

 ( 3/58(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )5/292(، املهمات لألسنوي )239-9/238للرافعي )

  .(3/59( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )4)

 (.2/135( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )5)

 ( ساقطة من )ب، ج(. 6)

 ( ساقطة من )أ(.. 7)

 أ[ من نسخة )ج(. /228] ل( هناية 8)

 ( يف )أ( "سكني". 9)
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اليهود  (1)]كفطر[مهملة عندهم الذي أيكلون فيه بعد إمساكهم، وببقية أعياد الكفار 
 ،برج احلمل (4)الشمس فيه إىل ]أول[ (3)بكسر امليم وهو اليوم الذي ]تنتهي[ ،(2)واملـِهرجان

برج امليزان املسمى  (6)وهو وقت نزوهلا ،وقيل سابع عشره ،توت (5)والنريوز وهو أول يوم ]من[
)إن هذا  (9)وذلك؛ ألهنا معلومة كشهور العرب (8)[(7)انبعيد الصليب، وبشهور الروم ]كحزير 

                                 
 ( يف )ب( "لفطر". 1)

يد للفرس وهي كلمتان مهر وزان محل وجان لكن تركبت املهرجان احتفال االعتدال اخلريفي ع (2)
الكلمتان حىت صارات كالكلمة الواحدة ومعناها حمبة الروح ويف بعض التواريخ كان املهرجان يوافق أول 
الشتاء مث تقدم عند إمهال الكبس حىت بقي يف اخلريف وهو اليوم السادس عشر من مهرماه وذلك 

 (.2/890(،املعجم الوسيط)2/582نظر: املصباح املنري)عند نزول الشمس أول امليزان. ا
 ( يف )ب( "تستوي". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( يف )ب( زايدة "من". 6)
 ( الشهر التاسع من الشهور السراينية، ويقابله شهر يونية من الشهور الرومية. انظر: املعجم)حزيران (7)

 (. 1/170الوسيط)
 ( يف )أ( "احلزيران". 8)
( نص الشافعي على التأقيت ابلفصح أنه ال جيوز. فأخذ بعض األصحاب إبطالقه اجتنااب عن التأقيت 9)

مبواقيت الكفار، وعامتهم فصلوا فقالوا: إن اختص مبعرفة وقته الكفار فاجلواب ما ذكره، ألنه ال 
ن أيضا جاز كالنريوز واملهرجان، مث اعترب معتربون فيهما مجيعا وإن عرفه املسلمو  اعتماد على قوهلم،

معرفة املتعاقدين، واألكثرون اكتفوا مبعرفة الناس، وسواء اعترب معرفتهما أم ال. انظر: األم للشافعي 
(، التهذيب للبغوي 6/32(، هناية املطلب للجويين )172-3/171(، املهذب للشريازي)3/96)
  .(4/8(، روضة الطالبني)9/233للرافعي )(، فتح العزيز 3/572)
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و  (3)للمتعاقدين كما اعتمده الشيخان (2)من املسلمني ]أو[ (1)ذلك ولو ]لعدلني[ ُعلم(
أي  )هبم(إن اختص علمه  )ال( ،األكثرين وإن انزعهما فيه مجع متأخرون (5)عن/ (4)]نقاله[

إذ ال يعتمد  ،وال العاقدان ،ه أحٌد من املسلمنيأو غريهم من الكف ار أبن مل يعرف ،النصارى
 إال أن يبلغوا عدًدا مينع تواطؤهم على الكذب.  (7)(6)قال ابن الصباغ ،قوهلم

ب[ يف أوصاف /74] (8)وإمنا اكتفي هنا مبعرفة املتعاقدين ]أو معرفة عدلني واشرتط
ومعرفة عدلني غريمها؛ ألن اجلهالة هنا راجعة إىل  ،(10)[(9)نوحنو املكيال معرفة العاقدي ،السلم

                                 
 ( يف )ج( "بعدلني". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
  .(4/8) (، روضة الطالبني234-9/233( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
 ( يف )ج( "ونقال". 4)
  .أ[ من نسخة )ب(/103]ل( هناية 5)
وكان ورعا نزها تقيا  ،نصر بن الصباغ ( هو: عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر أبو6)

، ولد: سنة أربعمائة، ومسع احلديث من أيب نقيا صاحلا زاهدا فقيها أصوليا حمققا املعروف اببن الصباغ
ان ومن أيب احلسني بن الفضل، قال أبو سعد السمعاين: كان أبو نصر يضاهي أاب علي بن شاذ

إسحاق الشريازي، له مصنفات منها: )الشامل(، و)الكامل(. تويف: سنة سبع وسبعني وأربع مائة. 
(، طبقات الشافعية البن  5/122) (، طبقات الشافعية الكربى 18/464) انظر: سري أعالم النبالء

 (.  1/251قاضي شهبة )
 (. 3/58( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )7)
 ( يف )ب( "أو اشرتاط". 8)
 ( يف )ب( "املتعاقدين". 9)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 10)
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: (3)مَث  قاله الشيخان ،أن حيتمل هنا ما ال حيتمل (2)املعقود عليه ]فجاز[ (1)ومَث  ]على[ ،األجل
 ،أبن  األجل يقابله قسط من الثمن ،خالفًا ملن نظر فيه أخًذا من كالم األذرعي ،وهو ظاهر

يرد  ابلفرق بني رجوع اجلهالة إىل املعقود عليه  (4)]و[ ،املعقود عليه فتؤدي جهالته إىل جهالة
 ورجوعها إليه بواسطة األجل.  ،ابلذات

وغريه: وقضية االكتفاء بعدلني هنا وهبما مع العاقدين مث أنه لو عرف  (5)قال األذرعي
األصحاب  وليس كذلك بل املراد كما قاله ،كفى  ،الوصف بدوهنما هنا ومعهما مث عدالن فقط

أبًدا يف الغالب ممن يعرف ذلك عدالن أو أكثر فإن املعينني إذا مل يعرفه غريمها  (6)أن ]يوجد[
وقت احملل فتتعذر معرفته، وقضية ذلك أنه ال بد من  (8)أو ]يغيبان[ (7)قد ميواتن أو ]أحدمها[

نه يكفي ويظهر أ ،األداء (9)والصفات وقت احملل يف ]حمل[ ،غلبة وجود من يعرف األجل
 حبيث تسهل مراجعتهما من غري كبري ضرر. ،وجودمها يف حمل قريب منه عرفًا

 (10)وأخربوا به املتعاقدين ما ]إذا[ ،وحمل عدم الصحة فيما إذا اختص الكفار مبعرفة ذلك

                                 
 ( يف )أ( "إىل". 1)
 ( يف )ب( "جلاز". 2)
 (.4/29) (، روضة الطالبني9/326( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
 )أ(.  ( ساقط من4)
 ( 2/138( النقل عن األذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 ( يف )ب( "يؤخذ". 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ( يف )ج( "يعنيان". 8)
 ( يف )أ( "وقت". 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
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 (2)أي بعد العقد، ]أم ا إذا[ ،لقطعه عن اإلضافة لفظًا ،ابلضم )بعُد( (1)أ[ به[/75]أخربومها]
 ،وهذا من زايدته ،يصح ؛ لعلمهما حال العقد ما أخال  إليه (3)مث عقدا ]فإنه[ ،به قبلهأخربومها 

فإن فرض أن  العارفني منهم بذلك يبلغون عدد  ،وقد ينظر فيه بقوهلم السابق أن قوهلم ال يعتمد
ده، وإن مل يعتمد إخبارهم قبل العقد وال بع ،وإن مل خيربوا به قبل العقد كما مر   ،التواتر صح  

، نعم قد ميكن محلها على ما لو (4)وإن مل أر من ]تعق بها[ ،فالذي يت جه خالف هذه الزايدة
وانضم  لذلك قرائن تفيد العلم أو قريًبا منه فيصح  حينئذ  ،عدد التواتر (6)به ]دون[ (5)]أخرب[

لفصح : وقضيتها الصحة إذا جهال ا(7)إن كان اإلخبار قبل العقد ال بعده، قال يف اإلسعاد
االكتفاء  (10)وإمنا يتمشى ]على[ ،(9)بعده إبخبار املسلمني العدول (8)حال العقد مث ]علماه[

وإخبارهم  ،أم ا إن قلنا ال بد من علمهما فغري صحيح (11)]و[ ،بعلم عدلني سوى املتعاقدين
 بعده ال يقلبه صحيًحا انتهى. 

                                 
 ( العبارة يف )ج( هكذا: "أخربوا به هنا به... ". 1)
 ( يف )أ( "ال ما". 2)
 ا". ( يف )أ( "إذ3)
 ( يف )ج ( "يعتقها". 4)
 ( يف )ج( "اخترب". 5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل1354( انظر: اإلسعاد ص7)
 ( يف )أ( "علمه". 8)
 ( كلمة العدول مكررة يف )ج(. 9)
 ( ساقطة من )ج(. 10)
 ( ساقط من )ج(. 11)
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معرفة عدلني  (1)ه ]يكفي[وبتسليم أن ذلك قضيتها فهو صحيح ملا مر  أن  املعتمد أن
 )أهلة(أو السنني املؤجل هبا إذا أطلقت  )واألشهر(، (2)وإن مل يعرفه املتعاقدان ،ابملعىن السابق

 ے ب[ /75]ےچيعين حتمل على اهلاللية دون غريها؛ ألهنا عرف الشرع قال تعاىل: 

ما وهو إ ،فُعلم أن  الشهر الشرعي ما بني اهلاللني ،(4()3)چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ
، (5)«الشهر هكذا وهكذا»: ♀أو تسعة وعشرون، ويدل  له ما صح  عنه  ،ثالثون

[(6)وقول اإلسنوي ومخس يوم وسدس يوم تبع فيه  ،أبنه تسعة وعشرون (7): ذو احلجة ]اختص 
وأجال  ،ة منهولو بعد مضي  حلظ (9)مىت عقدا يف أثناء شهر ]كصفر[ (8)[)و(احلساب، ]

                                 
 ( يف)ج( "يكتفي". 1)
 ( 4/8(، روضة الطالبني)234-9/233افعي )( انظر: فتح العزيز للر 2)
 . 189( سورة البقرة: 3)
 ب[ من نسخة )ب( /103]ل( هناية 4)
( أخرجه البخاري يف "صحيحه" كتاب الصوم، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتم اهلالل 5)

مضان (، ومسلم يف "صحيحه" كتاب الصيام، ابب وجوب صوم ر 1913( برقم: )3/27فصوموا )
، عن النيب صلى ¶( عن ابن عمر 1080( برقم: )3/122لرؤية اهلالل والفطر لرؤية اهلالل )

، يعين مرة [ وسلم أنه قال: إان أمة أمية، ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا وهكذا3/28هللا عليه ]
 تسعة وعشرين، ومرة ثالثني. 

 واللفظ للبخاري. 
 (. 92-5/91( انظر: املهمات لألسنوي)6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
 ( ساقط من )ج(. 8)
 ( يف )ج( "لقصر". 9)
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ويتمم  ،الربيعان ابهلالل (1)يوًما ]فيحسب[ )منكسر ثالثني(شهر  )متم(بثالثة أشهر مثاًل 
لو عقد يف اليوم األخري أو الليلة  (3)، نعم/(2)املنكسر من صفر ثالثني يوًما من مجادى األول

وال  ،احل  األجل مبضيه ،(5)مجادى ]انقصات[ (4)فمضى الربيعان ]و[ ،األخرية من صفر
، (8)خالفًا لإلمام ،(7)الشيخان (6)كما ]صوبه[  ،حاجة إىل التتميم من مجادى اآلخر

 (11)من الشهر ]فكل[ (10)نظري ما ذكر يف السنة فلو عقدا آخر يوم ]أو ليلة[ (9)و]سيأيت[
فإهنا مضت عربية  ،بعدها (12)فال يكمل اليوم ]مما[ ،السنة هاللية فيكتفى مبضيها بعده

                                 
 ( يف )أ( "فتحسب". 1)
(، روضة 236-9/235(، فتح العزيز للرافعي )3/571( وهو املذهب انظر: التهذيب للبغوي )2)

 (. 3/9(، مغين احملتاج للشربيين )4/9الطالبني للنووي )
 ب[ من نسخة )ج(. /228] لاية ( هن3)
 ( يف )ج( "أو". 4)
 ( يف )ج( "انقصان". 5)
 ( يف )ج( "صححه". 6)
( قال اإلمام: كنت أود أن يكتفى يف هذه الصورة ابألشهر الثالثة، وما متناه اإلمام هو الذي نقله 7)

ا يراعى العدد إذا وغريه، وقطعوا حبلول األجل ابنسالخ مجادى األوىل. قالوا: وإمن« التتمة»صاحب 
(، روضة 237-9/236عقد يف غري اليوم األخري، وهذا هو الصواب. انظر: فتح العزيز للرافعي )

 (. 10-4/9الطالبني للنووي )
 (.6/29( قال اإلمام: وكنت أود يف هذه الصورة أن نكتفي ابألشهر الثالثة. انظر: هناية املطلب )8)
 ( يف )ج( "يتأتى". 9)
 ج(. ( ساقطة من )10)
 ( يف )ب( "وكل". 11)
 ( ساقطة من )أ(. 12)
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 ،فإن كمل انكسر ما وقع فيه العقد من اليوم األخري ،هذا إن نقص الشهر األخري (1)]كوامل[
لتعذر اعتبار اهلالل فيه  ،وال يشرتط فراغه ،فيكمل منه املنكسر ثالثني يوًما ،والليلة األخرية

فيكمل  ،مثاًل فهو منكسر وحده (2)دون البقية، أو عقدا بعد حلظة من احملرم وأجال ]بسنة[
املنكسر؛ لئال يتأخر ابتداء األجل عن  (3)وال ]يكفي[ ،لسنة الثانية ثالثني يوًماأ[ ا/76من]

 ،كانت أو انقصة، ولو عي نا مشسية  ،أما إذا عقد أول الشهر فيعترب اجلميع ابألهل ة اتم ة ،العقد
 ،أوهلا احلمل ،يوم (4)وهي ثالمثائة ومخسة وستون يوًما وربع يوم إال جزًءا من ثالمثائة جزء من

أو  ،وقيل غري ذلك ،وهي ثالمثائة ومخسة وستون يوًما وربع يوم ،ورمبا جعل النريوز أو رومية
يف اآلخر مخسة  (6)و]تزاد[ ،(5)فارسية وهي ثالمثائة ومخسة وستون يوًما كل شهر ثالثون ]يوًما[

ون يوًما ومخس يسموهنا املسرتقة، أو قمرية ويقال هلا اهلاللية والعربية وهي ثالمثائة وأربعة ومخس
مبا  (7)فإنه يصح  و]يقيد[ ،وقيل غري ذلك، أو عددية وهي ثالمثائة وستون يوًما ،يوم وسدسه

على اهلاليل إن كان ببالد العرب وحنوها ممن يوقت  (8)وحمل محل الشهر ]أو السنة[ ،قاله
ال و  ،وإن تعارف أهل البلد التأجيل بغري ذلك فإن كان بنحو فارس أو الروم ،بشهورهم

ينبغي محل  (10)وجب التعيني وإال ]فال[ ،بينهم ]أو استوى عندهم التأجيل بكل (9)]متعارف[
                                 

 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ج( "بستة أشهر". 2)
 ( يف )أ(: يلغي". 3)
 ( يف )ج( زايدة "أول". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )أ( "يزاد". 6)
 ( يف )ج( "يعتد". 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )أ( "تعارف". 9)
 ( "فال" ساقطة من )أ(. 10)
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 (5)(4)كما أشار إىل ذلك شريح  (3)دائًما أو غالًبا ]بينهم[ (2)[(1)املطلق على املتعارف بينهم
  .(6)وغريه

وجه ]ال والشرط اخلامس أن يذكر املسلم فيه يف العقد ابلصفات اليت ينضبط هبا على  
يف  )يغلب قصدها(ب[ /76منضبطة] )صفات(فال يصح السلم إال يف معلوم  (7)يعز وجوده[

وضابطه: أن كل وصف اختلف به الغرض  ،وأمثاله (8)مع ذكر ما جيب ذكره ]مما أييت[ ،العرف
 (11)]فضيلة[ (10)وغلب يف اجلنس قصده من حيث القيمة ومل ]يكن[ (9)اختالفًا ]ظاهرًا[

                                 
 ( "بينهم ساقطة من )أ(. 1)
 ( ما بني املعقوفتني ساقط من )ج(. 2)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 3)
أبو نصر القاضي أيب معمر ابن الشيخ أيب العباس الروايين  ( هو: شريح بن عبد الكرمي بن أمحد القاضي4)

إماما يف الفقه وويل القضاء آبمل طربستان،وصنف كتااب يف القضاء مساه  ابن عم صاحب البحر كان
مل يذكروا وقت وفاته. انظر: طبقات الشافعيه الكربى للسبكي  روضة احلكام وزينة األحكام،

 (.285-1/284) ومابعدها(، طبقات الشافعيه البن قاضي شهبة 7/102)
جارة ومل يذكر اهلاليل وال العددي إنه إن كان عرف الناس ( قاهلا يف روضة احلكام إنه إذا أطلق عقد اإل5)

يف ذلك البلد اهلاليل انصرف إليه أو العددي انصرف إليه وإن كان العرف جيري هبما انصرف إىل 
 ( 2/125األغلب فإن استواي مل تصح اإلجارة اهـ انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )

  .(3/9(، مغين احملتاج للشربيين )236-9/235فتح العزيز للرافعي ) (،3/171انظر: املهذب للشريازي )( 6)
 ( بدل هذه العبارة يف )ب( قوله: "دائًما أو غالباً". 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( يف )ب( "تكن". 10)
 ( يف )ج( "فضلة". 11)
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يغلب  (3)القوة وجب ذكره، وقول املصنف (2)صل على عدمها كالكتابة وزايدة/األ (1)]يدل[
إذ حنو الكتابة فيه غرض  ،فيها غرض ظاهر(4)من قول أصله ،قصدها أقرب إىل هذا الضابط

ما فيه غرض ظاهر ومل يؤد  إىل  (5)ظاهر وال جيب ذكره؛ ألنه ال يغلب قصده ولو جعل احلاوي
؛ ألن (6)]وإمنا وجب ذكر ذلك[ ،لكان كالمه ابقًيا على عمومه ،طهعز ة الوجود مما جيوز شر 

والختالف  ،وهو عني، فألن ال حيتملها وهو دين أوىل ،البيع ال حيتمل جهالة املعقود عليه
فال يصح يف املختلط  ،الغرض ابختالف الصفات املذكورة خبالف ما يتسامح إبمهاله كما أييت

 . (7)كما ]أييت[  ،طاليت ال تنضب ،املقصود األركان

، وقيس (9)بكرًا (8)]اقرتض[ ♀واعلم أنه جيوز السلم يف احليوان ملا صح  أنه 
                                 

 ( يف )ج( "يدل". 1)
  .أ[ من نسخة )ب(/104]ل( هناية 2)
  .(2/137خالص الناوي البن املقرئ )( انظر: إ3)
 . 293( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص4)
 .( املرجع السابق5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 ( يف )أ( "سيأيت". 7)
 ( يف )ج( "أقرض". 8)
(،  2305رقم: )( ب3/99، ابب وكالة الشاهد والغائب )( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الوكالة9)

(، كتاب يف االستقراض، ابب 2306( برقم )3/99يف قضاء الديون ) ، ابب الوكالةكتاب الوكالة
(، كتاب يف االستقراض، ابب هل يعطى أكرب من سنه 2390( برقم )3/116استقراض اإلبل )

(،  2393( برقم )3/117اب يف االستقراض، ابب حسن القضاء )(، كت2392( برقم )3/116)
(، كتاب اهلبة وفضلها، 2401( برقم )3/118كتاب يف االستقراض، ابب لصاحب احلق مقال )

(، كتاب اهلبة وفضلها، ابب من أهدي له 2606( برقم )3/161ابب اهلبة املقبوضة وغري املقبوضة )
= 
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وابلبكر غريه من سائر احليواانت، وخرب النهي عن السلف يف احليوان غري  ،ابلقرض السلم
 ،والرُب   ،كالتمر  )بذكر جنس(، وأن الصفات املشرتطة ال حتصل إال (1)وإن خر جه احلاكم ،اثبت

 ،أ[/77واملهرية من اإلبل] ،والسمراء من الرب ،لذلك اجلنس كالربين من التمر )ونوع(واإلبل 
]إن  (2)وقد يغين ذِكر النوع كالضأن واملعز عن ذِكر اجلنس كالغنم ويشرتط ذكر ]الصنف[

كنتاج بين   ،أو غريه ،أو بلد ،ورومي، ولو تبني النوع ابإلضافة إىل قوم ،كحطايب  (3)اختلف[

                                 
(، ومسلم يف صحيحه كتاب البيوع، ابب 2609قم: )( بر 3/162هدية وعنده جلساؤه فهو أحق )

( عن أيب هريرة 1601( برقم )5/54من استسلف شيئا فقضى خريا منه وخريكم أحسنكم قضاء )
 رضي هللا عنه. 

وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب البيوع، ابب من استسلف شيئا فقضى خريا منه وخريكم أحسنكم       
يث أيب رافع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استسلف من ( من حد1600( برقم: )5/54قضاء )

، فقدَمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أاب رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رجل بكرا
 حسنهم قضاء(. رافع فقال: مل أجد فيها إال خيارا رابعيا، فقال: )أعطه إايه، إن خيار الناس أ

( من حديث ابن 3059( رقم )4/39(، والدارقطين يف السنن )2/57( أخرجه احلاكم يف املستدرك )1)
. قال احلاكم: عباس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هنى عن السلف يف احليوان

 مل خيرجاه. هذا حديث صحيح اإلسناد و 
(، وذكر املتكلم فيهم يف 2/196وقد ضعف احلديث ابن اجلوزي يف التحقيق يف أحاديث اخلالف )     

إسناد هذا احلديث فقال: " قال أبو زرعة عبد امللك الذماري منكر احلديث، وقال الرازي ليس 
 بقوي، ووثقه الفالس، وأما إسحاق بن إبراهيم فمجهول". 

(: " ويف إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى، وهاه 4/1821يف التلخيص احلبري )وقال ابن حجر      
 ابن حبان".

 ( يف )ج( "الوصف". 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)



 
395 

فإن اختلف  ،بستان (2)كنظريه فيما مر  ]يف مثر[  ،وإال مل يصح (1)وجب ذكره إن ]كربوا[ ،النف
 .(3)نتاجهم وجب التعيني

من اختصاص  (4)خالفًا ملا يومهه عبارة أصله ،من حيوان أو غريه )لون متلون(بذكر  )و(
مع  ،واحلب ،التمريف حنو  (5)وأصفر[ ،كأبيض وأسود ]وأمحر  ،ذكر اللون ابحليوان غري الطري

، فإن (7)أو ]كدرة[ ،وسواده بصفاء ،أو شقرة ،بياضه بسمرة(6)صفته إن اختلف أبن ]نصف[
ذكر  )مع(يف كل مسلم فيه  (8)مل خيتلف كزجني مل جيب ذكر الصفة ويشرتط ذكر هذه الثالثة/

يف  (10)]إحدامها[ (9)لكن حمل ]ذكر وجوب[ )يف حيوان( ،أي إحدامها )ذكورة وأنوثة(
 .(12)وتعلق بذكرها غرض وإال مل جيب (11)وحلومها إن أمكن متييزها ،والسمك ،الطيور

                                 
 ( يف )أ( "أكثروا". 1)
 ( يف )أ( "كثمر". 2)
(، 1/222(، فتح الوهاب زكراي األنصاري )9/295( على أظهر القولني انظر: فتح العزيز للرافعي )3)

  .(3/18مغين احملتاج )
 .293( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص4)
 ( يف )ب( "وأصفر وأمحر". 5)
 ( يف )ب( "يوصف"، ويف )ج( "يصف". 6)
 ( يف )ج( "كدورة". 7)
  .أ[ من نسخة )ج(/229] ل( هناية 8)
 ( يف )ب، ج( "وجوب ذكر"9)
 . احديهما( يف )ب، ج( 10)
 .( يف )أ( زايدة "بذكرها"11)
(، الغرر البهية 22-4/21(، روضة الطالبني للنووي )301-9/300( انظر: فتح العزيز للرافعي )12)

  .(3/61لزكراي األنصاري )
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قال  ،منع السلم يف اخلنثى املشكل احديهما (1)وأخذ اجلالل البلقيين من اشرتاط ]ذكر[
أو  ،كابن خماض  ،أي احليوان )سن فيه(؛ لعز ته ومع ذكر (2)بل ال يصح  يف الواضح ]أيًضا[

: (4)أو حمتلم؛ الختالف الغرض بذلك، قال األذرعي ،و سبع من السننيأ ،أو ست ،(3)لبون
ب[ فابن عشرين سنة حمتلم، /77أو وقته وإال] ،والظاهر أن  املراد ابحملتلم أول عام االحتالم

وال نقص مل  ،فإن حد ده كان شرط كونه ابن سبع بال زايدة )تقريًبا(وجيب أن يكون ذكر السن 
يف سنه  (6)والرقيق ]البالغ[ ،ولو كافرًا فيما يظهر ،ق الرقيق يف احتالمهلندرته، ويصد (5)]جيز[

وإن مل يولد يف اإلسالم، وظاهٌر أن  حمل تصديق  (8)البالغ يف سن صغري ]علمه[ (7)]والسيد[
رجع لظنون  ،فإن مل يبلغ وال علم السيد بسنه ،السي د والرقيق البالغني إذا كاان مسلمني عاقلني

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
دخلت يف الثالثة. : هي اليت هلا سنة ودخلت يف الثانية، وبنت لبون: هي اليت هلا سنتان و ( بنت خماض3)

وقال النووي: ولد الناقة يسمى بعد الوالدة: ربعا، واألنثى ربعة، مث هبعا وهبعة، بضم أول اجلميع 
، وفتح اثنيه. مث فصيال إىل متام سنة، فإذا طعن يف السنة الثانية مسي ابن خماض، واألنثى بنت خماض

ن لبون وبنت لبون، فإذا طعن يف الرابعة، فحق وحقة، فإذا طعن يف اخلامس، فإذا طعن يف الثالثة، فاب
(. روضة الطالبني 3/31فجذع وجذعة، وذلك آخر أسنان الزكاة. انظر: حلية العلماء للشاشي )

 (. 2/152للنووي )
 (. 2/131( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 ( يف )ج( "جيب". 5)
 من )ب(.  ( ساقطة6)
 ( يف )ب( "الرقيق". 7)
 ( يف )أ( "عليه". 8)
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 . (2)الرقيق والدواب (1)وهم ابئعوا/ النخاسني

 ،ومسك وحلومهما )يف طري(أي أحدمها  )وكربها(وتوسطها  )صغر جثته(مع ذكر  )أو(
إمنا اعترب؛ ألن السن  (4)؛ ألن ]ذكرها[(3)قال بعضهم: ويف بقر الوحش ومحره بدل ]السن[

وعلم مما تقرر  ،ويرجع فيه للبائع كما يف الرقيق ،رفإن عرف ذك ،الذي يعرف به ال يكاد يعرف
، وجيب يف التمر وغريه من احلبوب ذكر صغر (5)أنه عند ذكر السن ال حيتاج إىل ذكر اجلثة

إال يف الرطب،  ،وتوسطه بينهما ،احلبات وكربها؛ ألن الصغري أشد  وأقوى، وعتقه وحداثته
و بعد اجلذاذ؛ ألن األول أبقى والثاين أ (6)وبلده، ويف التمر كون جفافه ]على النخل[

 . (7)أصفى

 ،فإن أطلق فالنص اجلواز ،أو عامني ،: ويستحب أن يبني عتيق عام(8)قال السبكي

                                 

  .ب[ من نسخة )ب(/104]ل( هناية 1)
 (. 3/18(، مغين احملتاج للشربيين )132-2/131( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( يف )ب( "لسن"، ويف )ج( "التني". 3)
 ( يف )ج( "ذكرمها"4)
(، أسىن املطالب لزكراي 4/20(، روضة الطالبني للنووي )297-9/296( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)

  .(2/133األنصاري )
 ( ساقطة من )ج(. 6)
( قاله املاوردي: ويستثىن من جواز السلم يف التمر التمر املكنوز يف القواصر، وهو املسمى ابلعجوة فإنه 7)

(، 2/135لزكراي األنصاري ) ال يصح السلم فيه كما نقله املاوردي عن األصحاب. أسىن املطالب
  .(3/22مغين احملتاج للشربيين )

( وهو قول البغداديني وقال البصريون ال يصح. النقل عن السبكي انظر:. أسىن املطالب لزكراي 8)
  .(2/135األنصاري )
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أو  ،وينزل على مسمى العتيق، ويذكر يف الدقيق زايدة على احلب كونه يطحن برحى الدواب
أو  ،أي كونه طوياًل  )قدر(ع م)و( أ[ أو نعومته، /78] (1)أو غريه و]خشونة الطحن[ ،املاء

وظاهر عبارته كغريه أن ذكر القد على  ،أو مخسة ،كأن يقول ستة أشبار  ،أو ربعة ،قصريًا
 : وهو حسن إن ساعده نقل.(3)خالفه، قال ابن النقيب (2)التحديد، وقضية عبارة املنهاج

وأمة ابلنسبة  ،ابلنسبة للقد ،عبد أو أمة )يف رقيق(وهذان من زايدته  )وبكارة أو ثيابة(
 ،قوله يف رقيق أنه عائد إىل القد كما قررته، وحيتمل رجوعه إىل البكارة(4)ملا بعده، وظاهر ]يف[

 اشرتاط ذكر القد يف سائر احليواانت. (5)]فيقيد[ ،أو الثيابة فقط

وقال: إن اختالف األمثان به  ،حيث اشرتطه يف اخليل واإلبل ،(6)وسبقه لذلك املاوردي
وطرده يف البغال واحلمري  ،(7)ورج حه األذرعي ،ختالفها بصغر حبات احلنطة وكربهاأكثر من ا

 ،قال: والقول أبن الثمن ال يتفاوت به عجيب ،اجلزم به يف الغنم (8)والبقر، وقضية كالم اإلمام
لتسامح الناس  (10)وهو املعتمد ،ألصحاب عدم اشرتاطهعن اتفاق ا (9)لكن الذي نقله الرافعي

                                 
 ( يف )ب( "وخشونته". 1)
 (.111ص)نهاج الطالبني للنووي وعبارة املنهاج هي "وسنه وقده طوال وقصرا وكله على التقريب" انظر: م( 2)
 (.160ص)( انظر: عمدة الساِلك إلبن النقيب 3)
 ( ساقطة من )ب، ج(. 4)
 ( يف )ب( "فيفيد". 5)
  .(1/222( حيث قال: وليس لإلخالل به وجه. انظر: فتح الوهاب لزكراي األنصاري )6)
  .(2/132( النقل عنه انظر: حاشية الرملي الكبري)7)
 (.56-6/55املطلب للجويين ) ( انظر: هناية8)
  .(9/295( انظر: فتح العزيز للرافعي )9)
 (. 19-4/18(، روضة الطالبني للنووي )9/295( انظر: فتح العزيز للرافعي )10)
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 مما أييت، والقصر على خالف العادة عيب. ،كالدعج وحنوه  ،غالًباإبمهاله 

فال يشرتط وصف كل عضو على حياله  ،ذكر األوصاف اليت تؤدي إىل عز ة الوجود )ال(
ب[ذكر /78وإن تفاوت به الغرض والقيمة؛ ألن ذلك يورث عزة، وال ] ،أبوصافه املقصودة

 وَدَعج()كالكحل من غري اكتحال  ،وهو أن يعلو جفون العني سواد ،تنيبفتح (َكَحل)حنو  
يعتين هبا  (2)وغريها من األوصاف اليت )ومالحة( ،(1)وهو شدة سواد العني مع سعتها ،بفتحتني

 يشرتط فال ،(3)وهو استدارته ومسن ]اجلارية[ ،كتكلثم الوجه  ،وترغب يف األرقاء ،أهل اخلربة
ويعد ون ذكرها استقصاء ومبالغة،  ،لتسامح الناس إبمهاهلا غالًبا ،ولو يف أمة التسري ،ذكرها

 ،أو مزو ًجا ،أو كاتًبا ،وجيوز أن يشرتط كونه يهودايً  ،(4)وعن ذلك احرتز بقوله: يغلب قصدها
وال جيوز  ،(5)ودوحنو ذلك من كل وصف ال يؤدي إىل عز ة الوج ،أو قاذفًا ،أو سارقًا ،أو زانًيا

 ،فيعز وجوده ابألوصاف املذكورة ،(7)]تعلمه[ (6)شرط كونه شاعرًا؛ ألن الشعر طبع ال ميكن/
أو  ،(9)كونه مغنًيا/  (8)أو حسن اخللق؛ للجهالة ]أو[ ،أو عذب الكالم ،أو خفيف الروح

                                 
 (. 1/314(، والصحاح للفارايب )1/219( انظر: العني للفراهيدي )1)
 ( يف )ج( زايدة "ال". 2)
 ( يف )أ( "كاجلارية". 3)
(، روضة الطالبني للنووي 291-9/290صح الوجهني أهنا الجتب انظر: فتح العزيز للرافعي )( على أ4)

 (. 3/18(، مغين احملتاج للشربيين )4/19)
(، روضة الطالبني للنووي 293-9/292( جاز كشرط كونه خبازا. انظر: فتح العزيز للرافعي )5)

 (. 3/19(، مغين احملتاج للشربيين )4/19)
  .أ[ من نسخة )ب(/105]ل( هناية 6)
 ( يف )ج( "تعليمه". 7)
 ( يف )أ( "و". 8)
 ب[ من نسخة )ج(. /229] ل( هناية 9)
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 أو حنوها.  ،عواًدا

كالعمى   ،وتلك أمور حتدث ،وفرق بني هذا أو كونه زانًيا وما بعده أبن هذه صناعة حمرمة
أبن حاصله أن  الغناء والضرب ابلعود ال  ،(2)وانتصر له الزركشي ،(1)والعور، وانزع فيه الرافعي

خبالف حنو الزان فإنه عيب حيدث  ،وما أدى إىل احملظور حمظور ،وهو حمظور ،حيصل إال ابلتعلم
 ،إىل الذات (3)صاف نقص ]ترجع[أ[؛ ألهنا أو /79فهو كالسلم يف العبد املعيب] ،من غري تعلم

من الطبع  ،وهو: أن  حنو الغناء ال بد  فيه مع التعلم ،والعيب مضبوط فصح، مث فرق بفرق آخر
ومقتضاه أنه ال يعترب كون  ،الزان (4)كالشعر خبالف ]حنو[  ،وهو غري مكتسب ،القابل لذلك
إذا كان الغناء  (5)وأنه ]جيوز[ ،ومقتضى األول خالفه ،أي آبلة املالهي احملرمة ،الغناء حمظورًا

 ،وتصويب مجع  خالفه (7)كما يف الروضة  ،، والقو اد كاملغين(6)وهو ما صرح به املاوردي ،مباًحا
وهو حمظور خبالف  ،إال ابلتعل م (8)ال ]حتصل[ ،وأنه يلحق ابلزاين يرد  أبن  القيادة صناعة حمرمة

 .(9)فالصواب ما يف الروضة ،حنو الزان كما مر  

                                 
 (. 9/293( وقال الرافعي: وهذا فرق ال يقبله ذهنك انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
  .(3/19( النقل عن الزركشي انظر: مغين احملتاج للشربيين )2)
 ( يف )أ( "يرجع". 3)
 من )ج(.  ( ساقطة4)
 ( يف )أ( "حنو". 5)
  .(2/132( النقل عن ا. ملاوردي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
  .(4/19( انظر: روضة الطالبني )7)
 ( يف )أ( "حيصل". 8)
 (. 4/19( انظر: روضة الطالبني للنووي )9)
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 ،جعد الشعر (2)]و[ ،أو غريه (1)مفل ج األسنانويستحب أن يذكر يف الرقيق كونه 
  ،وأن يذكر يف الدواب غري اإلبل ألوانه املخالفة ملعظم لونه ،(4)وصفة احلاجبني ،سبطه(3)]أو[

 حد شقي وجهه. وهو من اخليل ما سالت غرته يف أ ،واللطيم ،واحملج ل ،كاألغر  

خبالفه  (7)لكن جزم املاوردي ،جواز السلم يف األبلق (6)الروضة (5)وقضية كالم ]أصل[
 وهو الذي بني البياض والسواد. ،خبالف األعفر ،أبنه ال ينضبط

وال ويل  ،وإن جاز بيعه؛ ألنه ال ميكن حصره بعد   ،امتناعه يف النحل (8)وحبث األذرعي
 وال وزن. 

والعربة أبن يعلف علًفا  )خصي معلوف(ب[ فيه ذكر /79ي املسلم ]أ )أنه(يذكر )و(
أو  ،أو ثيًبا ،أو جذًعا ،وكونه فطيًما ،وفحولته ،أي أنوثته )رضيع أو ضدها(يؤثر يف حلمه، 

                                 
ألسنان إذا اتسع ما بني الثنااي العليا أو ( الفلج يف األسنان: تباعد ما بني الثنااي والرابعيات. رجل أفلج ا1)

  (.2/463( وجواهر العقود للمنهاجي )1/335السفلى انظر: الصحاح للفارايب )
 "أو". ( يف )ج( 2)
 ( يف )ج( "و". 3)
(، مغين احملتاج للشربيين 4/19(، روضة الطالبني للنووي )292-9/291( فتح العزيز للرافعي )4)

(3/18 .) 
 أ(. ( ساقطة من )5)
 (. 296-9/295( فتح العزيز للرافعي )6)
  .(401-5/400( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )7)
  .(2/133( النقل عن األذرعي انظر: أسىن املطالب لزراي األنصاري )8)
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إن كان ببلد ال خيتلف فيه  ،حنوها، أو راعًيا نعم (2)]أو[ ،لبون (1)أو ]ابن[ ،ابن خماض
 .(4)كره قاله املاورديواملعلوف مل يلزم ذ  ،(3)الرعي

 ،يف الكثري من الطري (5)ويذكر ]املواضع[ أو كتف( ،أو جنب ،)من فخذويذكر كونه 
وإن كان  ،مملًحا أو غريه ،طراًي كان أو قديًدا )يف اللحم(هذا كله فيما إذا أسلم  ،السمك (6)أو

والرئة، ويذكر  ،لوالطحا ،واإللية ،والكبد ،ومثله الشحم ،عليه عني امللح؛ ألنه من مصلحته
ونص  عليه يف  ،عن العراقيني ،(7)كما يف أصل الروضة  ،أو هزيل ،أيًضا كونه من مسني

من اعتبار كونه من راع أو  ،وال يرد على عبارة املصنف؛ ألنه فهم ابألوىل ،(9)(8)البويطي

                                 
 ( ساقطة من )ب،ج(. 1)
 ( يف )ب( "و". 2)
-9/197فتح العزيز للرافعي ) (،3/441(، الوسيط للغزايل )5/404للماوردي) ( انظر: احلاوي الكبري3)

  .(21-4/20(، روضة الطالبني للنووي )198
 ( 5/404للماوردي) ( انظر: احلاوي الكبري4)
 ( يف )ب، ج( "املوضع". 5)
 ( يف )ب( "و". 6)
  .(9/299( فتح العزيز للرافعي )7)
وبويط من صعيد مصر وهو أكرب  املصري، ( هو: يوسف بن حيىي اإلمام اجلليل أبو يعقوب البويطى8)

أصحاب الشافعى املصريني الزمه مدة، وخترج به، وفاق األقران وله املختصر املشهور والذى اختصره 
ليه إذا الفتيا وحييل ع يف البويطيرضى هللا عنه يعتمد  الشافعيرضى هللا عنه، كان  الشافعيمن كالم 

جاءته مسألة. واستخلفه على أصحابه بعد موته فتخرجت على يديه أئمة، تويف يف رجب سنة 
(، طبقات  12/58(، سري أعالم النبالء) 7/61إحدى وثالثني ومائتني. انظر: وفيات األعيان )

 (. 2/162الشافعية الكربى )
 السالميةحتقيق: أمين بن انصر  617( انظر: خمتصر البويطي ص9)
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 وكذلك قول ،فجزمه يف الشرح بعدم االشرتاط وإن جاز ذكر أحدمها فيه نظر (1)]معلوف[
ومل خيالفاهم إذ تصرحيهما ابشرتاط كونه من  ،مل يوافقا العراقيني (3)إن الشيخني ،(2)الشارحني

 راع أو معلوف يفهم ذلك ابألوىل كما تقرر. 

جياب عنه أبان ال نسلم  ،: ال جيوز شرط اهلزال؛ ألنه عيب غري منضبط(4)وقول الغزايل
ال  (6)أ[ عيب عن ]علة[/80فإنه ] (5)بل هو منضبط عرفًا خبالف العجف/ ،عدم انضباطه
أنه هزال حممول على أنه هزال عن علة،  (8)(7)فيفسد شرطه، وإطالق اجلوهري ،ميكن انضباطه
كما   ،: وقياس ما أييت يف اللنب من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيًضا(9)قال الزركشي

 صرح به بعضهم انتهى. 

                                 
 ( يف )ج( "معلوفه". 1)
 حتقيق الطالب: عبدهللا حممد العقيل1364( انظر: اإلسعاد ص2)
(، 9/299نصه: ويف كتب العراقيني بيان السمن واهلزال انظر: فتح العزيز للرافعي ) ( قال الشيخان ما3)

 .(4/21روضة الطالبني للنووي )
  .(3/441( انظر: الوسيط للغزايل )4)
  .من نسخة )ب( ب[/105]ل( هناية 5)
 ( يف )أ( "حله". 6)
( هو: إمساعيل بن محاد اجلوهري، أبو نصر: أول من حاول )الطريان( ومات يف سبيله. لغوي، من 7)

األئمة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه )الصحاح( وفاة اجلوهري سنة ثالث وتسعني 
  .(1/313عالم للزركلي)(، األ1/400وثالث مائة. انظر: لسان امليزان للعسقالين)

. ( قال: العجف، ابلتحريك: اهلزال وال عجف: املهزول، وقد عجف، واألنثى عجفاء، واجلمع عجافا8)
  .(2/134(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/1399نظر: الصحاح للجوهري )

  .(3/61) ( النقل عنه انظر: حاشية العبادي9)
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حيوان اللحم ونوعه،  (2)ال بد  من ذكر ]جنس[فيما مر  أنه  (1)وأفهم كالم املصنف
وال مدخل للخصاء  ،ذكر صفة إن اختلف وتعلق به غرض على األوجه (3)وجيب ]أيًضا[

 ،أو جارحة ،أو سهم ،حلم الصيد، وليذكر فيه ما يصاد به من أحبولة (4)والعلف وضدمها ]يف[
للحم املسلم فيه جلد يؤكل مع ا )ويوجد( ،إذ صيده أطيب لطيب نكهته ،أو كلب ،وأهنا فهد
؛ ألنه ال يتميز منه  (5)إن مل يشرط ]نزعه[ ،أي أيخذه املسلم قهرًا )عظم معتاد(و ،معه عادة

 . (6)فإن شرطه جاز ومل جيب قبوله أم ا ما ال يعتاد أخذه معه فال جيب قبوله ،كالنوى يف التمر

 

۞۞۞۞۞۞ 

                                 
  .(2/137ئ )( انظر: إخالص الناوي البن املقر 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 ( يف )ج( "و". 4)
 ( يف )ج( "نوعة". 5)
للرافعي  (، فتح العزيز3/578(، التهذيب للبغوي )44-6/43املطلب للجويين ) ( انظر: هناية6)

  .(4/21(، روضة الطالبني للنووي )9/299)
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 :فرع

فقال املسلم إنه  ،: لو جاء املسلم إليه بلحم(4)واهلروي ،(3)[(2)و]الزبريي ،(1)قال العبادي
 ،واألصل بقاء حترميه ،قال العبادي: ألن  اللحم يف حال حياة احليوان حمر م األكل ،ميتة صدق

وغريه، وظاهر أن  حمله إن سلم ما إذا  (6). وأقرهم الزركشي(5)حىت تتحقق ذكاته الشرعية انتهى

                                 
، قال السبكي:  بن عب اد، اهلروي املعروف ابلعب ادي( هو: القاضي أبو عاصم حممد بن أمحد بن حممد 1)

كان إماًما جلياًل حافظًا للمذهب حبرًا يتدفق ابلعلم. انتهى، له تصانيفه، منها: )أدب القضاء( 
اب )األطعمة( و)الزايدات( و)زايدات الزايدات( )املبسوط(، و)اهلادي(، وكتاب )املياه( وكت

هـ. انظر: 458و)الزايدات على زايدات الزايدات( و)طبقات الفقهاء(، وكانت وفاته يف شوال سنة 
  (.4/104(، وطبقات الشافعية للسبكي )18/180(، وسري أعالم النبالء )4/214وفيات األعيان )

، الفقيه ليمان بن عبد هللا بن عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام( هو: أبو عبد هللا الزبري بن أمحد بن س2)
وكتاب املسكت  وله مصنفات كثرية منها " الكايف " يف الفقه، الشافعي املعروف ابلزبريي البصري،

 النية " وكتاب " سرت العورة " وكتاب " اهلداية " وكتاب " االستشارة واالستخارة "وغريها، وكتاب "
(، طبقات الشافعية 2/313، رمحه هللا تعاىل. انظر: وفيات األعيان)ةوثالمثائتويف قبل العشرين 

 ( 296-3/295الكربى للسبكي )
 بري. ( يف )ج( "الزبيدي" واملثبت من) أ،ج( وحاشية الرملي الك3)
تلميذ أيب عاصم  ( هو: حممد بن أيب أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب يوسف القاضي أبو سعد اهلروي4)

مع ابنه جبامع  بيسري قتل شهيدا العبادي وشارح أدب القضاء وهو يف حدود اخلمسمائة إما قبلها
(، 5/365الكربى للسبكي ) الشافعيةطبقات  مهدان يف شعبان سنة مثان عشرة ومخسمائة انظر

 ( 292-1/291طبقات الشافعية البن قاضي شهبة)
حاشية الرملي  ( قطع به الزبريي يف املسكت والعبادي يف أدب القضاء واهلروي يف األشراف انظر5)

 ( 2/138الكبري)
 ( 2/138حاشية الرملي الكبري) كشي. انظر( النقل الزر 6)
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ب[فقال ذمي /80خًذا من قوهلم لو وجدت شاة مذبوحة ]أ ،ذحبته (2)]املسلم إليه[ (1)مل يقل/
قال مجٌع  ،ذحبتها حل ت، على أن قوهلم لو وجد قطعة حلم يف إانء أو خرقة ببلد ال جموس فيه

يقتضي  ،أو واملسلمون أغلب فظاهر؛ ألهنا يغلب على الظن  أهنا ذبيحة مسلم (3)متقد مون
لبة الظن  املذكور إال أن يفرق أبن غلبة الظن تصديق املسلم إليه مطلًقا؛ لتأيُّد دعواه بغ

 ،فإنه عارضه أصل احلرمة يف احلياة ،مل يعارضها أصل خبالف حل  األكل ،للطهارة (4)]ابلنسبة[
 وحل  األكل.  (5)وهو ظاهر إن سلم يف مثل ذلك ]أنه ال تالزم بني الطهارة[

 ،من غلظ ها(أو ضدر  ،وصفاقة ،ونعومة ،ودقرة ،وعرض ،)طول (6)]يذكر[ )و(
ابلنسبة  ،(8)]والرقة[ ،ابلنسبة للغزل، والصفاقة ،ابلد ال (7)والدق ة ،ورق ة، والغلظ ،وخشونة
: وقد (10)، فالصفاقة انضمام بعض اخليوط إىل بعض، والرقة تباعدها، قال السبكي(9)]للنسج[

ختلف به أبن ا )قصد(ينسج فيه إن  )بلد(يذكر  )و(وابلعكس،  ،تستعمل الدقة موضع الرقة

                                 

 أ[ من نسخة )ج(. /230] ل( هناية 1)
 ساقطة من )ج(، و "إليه" ساقطة من "أ".  ( "املسلم إليه"2)
( كالشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب واحملاملي، وغريهم النقل عنهم انظر: أسىن املطالب لزكراي 3)

 ( 1/135يين )(، مغين احملتاج للشرب1/26األنصاري )
 ( يف )ج( "ابلشبه". 4)
 ( ساقطة من )ب(، والعبارة يف )ج( متقدمة على قوله "يف مثل ذلك". 5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 ( يف )أ( زايدة "ابلدقة". 7)
 ( ساقطة من )ج(. 8)
 ( يف )ب( "للنسخ". 9)
  .(2/136( النقل عن السبكي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )10)
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وُعلم مما مر  أنه يشرتط مع ذلك ، )يف ثوب(الغرض، وهذا من زايدته، هذا كله إن كان السلم 
ال  ،)وجب خام(إذا أطلق السلم يف الثوب )و( ،(2)ونوعه وذكر اللون ،(1)ذكر جنس ]الغزل[

أ[ أحضر املقصور كان أوىل، /81قال الشيخ أبو حامد: فإن] ،مقصور؛ ألن القصر صفة زائدة
 )وشرط(ما مل خيتلف به الغرض،  ،كما قال السبكي وغريه  ،وقضيته أنه جيب قبوله، وحمل ه

عماًل ابلشرط؛ الختالف  )مقصور( (3)وجب ،للقصارة صدر من املسلم ووافقه عليه املسلم إليه
إال أن يضاف إليه إضافة تعريف من غري  ،وال جيوز أن يذكر نسج رجل بعينه ،األغراض به

، وقياسه جراين ذلك يف القصارة، وجيوز السلم فيما صبغ (4)فيجوز قاله املاوردي ،نسجه بنفسه
 ،خبالفه قبله ،فال تظهر معه الصفاقة ،يسد الُفرَج (6)قبل النسج ال بعده؛ ألن الصبغ/ (5)]غزله[

وسعة ]أو  ،وعرًضا ،إن ضبطه طواًل  ،والسراويل اجلديدة ولو مغسواًل  ،ويف حنو القميص
وال جيوز يف ملبوس ولو غري مغسول؛ ألنه ال ينضبط، وعلى هذا التفصيل حُيمل  ،(7)ضيًقا[

  وإطالق جوازه أخرى. ،والسراويل اترة ،(9)عدم جوازه يف ]القمص[ (8)]إطالق[

                                 
 يف )أ( "العوض".  (1)
(، روضه الطالبني للنووي 312-9/311( فتح العزيز للرافعي )6/43( انظر: هناية املطلب للغزايل )2)

(4/24-25.) 
 ( يف )ب( زايدة "نسج". 3)
 (.3/21حامد والسبكي واملاوردي انظر: مغين احملتاج للشربيين ) ( النقل عن أبو4)
 ( يف )أ( "عزله". 5)
 أ[ من نسخة )ب(./106]ل( هناية 6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )ج( "القميص". 9)
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وكونه يف الشتاء والصيف، وجيوز يف  ،ولونه ،وجيوز شرط صبغ الغزل إن بني  الصبغ
أو  ،ودق ته ،أو خشونته ،ونعومته ،أو قصره ،وطوله ،نهولو  ،الكتان بعد دقه ال قبله فيذكر بلده

 ،وطوله ،ونوعه ،عده (1)ويذكر ]يف الورق[ ،إن اختلف بذلك ،أو حداثته ،وعتقه ،غلظه
وبلده فيما  ،أو شتوي ،ب[ كصيفي/81وزمنه ] (2)و]صنعته[ ،أو غلظه ،ودقته ،ولونه ،وعرضه

وذكورته أو أنوثته؛ ألن صوف اإلانث  نوع أصله ،أو الشعر ،أو الوبر ،يظهر، ويف الصوف
 ،أو قصره ،وطوله (3)]ووقته[ ،وبلده ولونه ،أنعم، وِمن مث اغتنوا بذلك عن ذكر لينه وخشونته

أو حداثته إن اختلف به الغرض على األوجه، وال يقبل إال منقى وجيوز شرط  ،وعتقه ،ووزنه
 ،ولونه ]وكثرة حلمه ،وبلده ،نوعه ،غزلهأو  (5)يف القطن أو ]حملوجه[ (4)غسله إن مل يعينه، ]و[

حداثته إن اختلف به  (7)وعتقه ]أو[ ،أو غلظه ،ودقة غزله ،أو خشونته ،ونعومته (6)أو قلته[
وعلى ما فيه  ،ومطلق القطن حُيمل على اجلاف ،غرض، وكغزل القطن فيما ذكر غزل غريه
 ،ويذكر يف اإلبريسم بلده ودقتهولو بعد التشقق،  ،حبٌّ وجيوز يف حب ه ال يف القطن مع جوزه

أو خشونته إذ ال يكون إال انعًما، وطوله أو قصره وال جيوز يف  ،(8)ولونه ال ]نعومته[ ،وغلظه

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
 ( يف )ب( "وصفته"، ويف )ج( "وضيعته". 2)
 ( يف )ج( "ودقته". 3)
 ( ساقط من )أ(. 4)
 ( يف )ج( "حملوله". 5)
 ( يف )أ( لعبارة هكذا: "وكرب وحلمه، وقلبه... ". 6)
 "و".  ( يف )ج(7)
 ( يف )ج( "يغوث". 8)
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  .(2)وزنه كما مر  أوائل البيع مع الفرق بينهما (1)ولو حًيا ملنعه ]معرفة[ ،القز  وفيه دوده

أو  ،ال رطوبته ،أو غصنها ،ةوأنه من الشجر  ،أو دقته ،وغلظه ،ويف خشب احلطب نوعه
أو  ،جفافه؛ ألن رطوبته عيب، ومطلقه حُيمل على اجلاف ولو معوًجا، ويف خشب البناء

ودقته، ويف األخريين كونه  ،وغلظه ،وطوله ،وعدده ،أ[ أو السهام نوعه/82أو القسي] ،الغراس
 ،ولونه ،ونوعه ،خمروط انضبط فيذكر جنسه (3)ويعني أرضه، وجيوز يف/ ،أو جبلًيا ،سهلًيا
 ،(6)أو الرصاص ]جنسه[ ،(5)]أو النحاس[ ،ويف احلديد .(4)و]صبغه[ ،وثخنه ،وعرضه ،وطوله

، وما ال (7)وذكورة احلديد أو أنوثته ،ووزنه ،أو يبسه ،ولينه ،ولونه ،أو نعومته ،ونوعه وخشونته
 .(9)يوزن ابملاء (8)يوزن ابلقبان ]لكربه[

                                 
 ( يف )أ( "بتفرقة"، ويف )ب( "معرفته". 1)
جاز، وإن صبغ بعد النسج مل جيز؛ )وبه قطع  -( مسألة الثوب املصبوغ، نظر؛ إن صبغ غزله مث نسج2)

(، فتح 3/579(، التهذيب للبغوي )3/166اجلمهور( ألنه ال توقف عليه. انظر: املهذب للشريازي)
-3/20(، مغين احملتاج للشربيين )4/25(، روضة الطالبني للنووي )314-9/313ي )العزيز للرافع

  .(4/209(، هناية احملتاج للرملي )21
 ب[ من نسخة )ج(. /230] ل( هناية 3)
 ( يف )ب( "صفته". 4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( يف )ج( "حسنه". 6)
 (.4/26) الطالبني(، روضة 3/444 )(، الوسيط للغزايل5/404( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )7)
 ( ساقطة من )ج(. 8)
( الوزن ابملاء: أبن يوضع الشيء يف ظرف ويلقى يف املاء، وينظر قدر غوصه. انظر: فتح العزيز للرافعي 9)

  .(3/383(، روضة الطالبني للنووي )8/169)
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 ،ومرعاه ،واخلريفي ،كالصيفي  ،ووقته ،وبلده ،أو بلدي ،وأنه جبلي ،ويف العسل: لونه
 (2)ال عتقه و ،ما مل يكن خبالف ما شرطه ،رق  ال لعيب لزم املسلم قبوله (1)]وإن[ ،وقوته

 حداثته.

أو  ،ومأكوله من مرعى ،ونوعه ،ويف اللنب أو اللبأ أو الزبد أو السمن: جنس حيوانه
: ومل أر من ذكره، (4)اعتبار التنب قال األذرعي (3)بنوعه، وقضية كالم أصل الروضة ،معنيعلف 

ولون غري اللنب، وأن اللبأ قبل الوالدة أو بعدها، وأنه أول بطن أو اثنيه أو اثلثه، ولبأ يومه أو 
 معيب ، نعم العتيق املتغري(6)وأن السمن جديد أو عتيق كما رج حه يف الشرح الصغري (5)أمسه،/

ومطلق اللنب حيمل على احللو، وأن العقد إذ ال يصح يف حامضه؛ ألن  ،فال يصح شرطه
  (7)ب[ ]املائع[/82أو أمسه، وجيوز يف اللنب والسمن] ،احلموضة عيب، وأن الزبد زبد يومه

 ،كياًل ووزاًن، ويوزن برغوته وال يكال هبا، وجامد السمن الذي يتجاىف يف املكيال يوزن كالزبد
 محل على زبد ال يتجاىف يف املكيال. ،كياًل ووزانً   (8)للبأ اجملفف والنص  على صح ته ]يف الزبد[وا

وإال مل يصح السلم فيه، وعليه  (9)ويف اجلنب نوعه وبلده ورطوبته أو يبسه حيث ال ]تغري[
                                 

 ( يف )ب، ج( "فإن". 1)
 ( يف )ب( زايدة "ال". 2)
 (.9/307للرافعي )( انظر: فتح العزيز 3)
  .(2/135( النقل عن األذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 ب[ من نسخة )ب( /106]ل( هناية 5)
 (.2/135( النقل عن الشرح الصغري للنووي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ( يف )أ( "املانع". 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
 ( يف )ج( "يعرب". 9)
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 السلم يف اجلنب القدمي، وجيوز يف قطع اجللود وزاًن ال يف اجللود   (1)محل منع الشافعي

 على هيئتها لتفاوهتا والعبارة ال تفي هبا، والعلس واألرز يف قشرها األعلى.

 (3)إذا انضبطت ابلكيل ومل يكثر تفاوهتا فيه ]إال[ ،جبوازه يف النخالة (2)وأفىت ابن الصالح
 ،كالدقيق ويف قصب السكر ابلوزن  ،وجيوز يف التني والسويق والنشاء ،ابالنكباس وضده

وهو مت جه،  ،عروقه من أسفله (5): وجمامع(4)لذي ال حالوة فيه، قال املزينويشرتط قطع أعاله ا
ال يف العقار؛ ألنه إن عني  حمله فاملعني ال يثبت يف  ،ما عليه من القشور (6)ومثل ذلك ]طرح[

كما صر ح به   ،القرآن إن كانت يف الذمة (7)وإال فمجهول، وجيوز يف املنافع ]كتعليم[ ،الذم ة
أو سكىن هذه الدار سنة؛  ،يف خدمة هذا العبد (9)فال ]تصح [ ،يف ابب اإلجارة ،(8)الشيخان

واملطعوم فيه  ،أ[ وهو ممتنع، وإسالم غري النقد ولو غري مضروب/83ألنه حينئذ سلم يف معني]
يف اجمللس  (11)وإن ]اقتضا[ ،ولو حااًل  (10)أو أحد مطعومني يف ]اآلخر[ ،ال أحد النقدين

                                 
 (.3/109( انظر: األم للشافعي )1)
 .283( انظر: فتاوى ابن الصالح ص2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
( قال الروايين وذكر بعض أصحابنا أن املزين قال: وأان أقول: ويشرتط أن يقطع جمامع عروقه من أسفله. 4)

 (.5/171املذهب للروايين ) انظر: حبر
 ( يف )ب( زايدة "فيه". 5)
  ( ساقطة من )ج(.6)
 ( يف )ج( "تعلم". 7)
 (.5/175دار الكتب العلمية، بريوت، روضة الطالبني للنووي ) ط (9/105( انظر: العزيز للرافعي )8)
 ( يف )ج( "يصح". 9)
 ( يف )أ( "األخري". 10)
 ( يف )ب( "قبضا"، ويف )ج( "اقبضا". 11)
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والصرف القتضائه الستحقاق قبضهما يف اجمللس خبالف السلم هذا  ،(1)لم[لتضاد  أحكام ]الس
عند الصرف واألصح ؛ ألن ما كان صرحًيا يف اببه ومل جيد نفاًذا يف موضوعه  (2)إن مل ينواي ]به[

وإمنا  ،والبلد ،اجلنس (4)]حنو[ (3)يكون كناية يف غريه، وقد يغين ذكر النوع يف مجيع ما مر  عن
 ،فهو يتعلق بذكر ،أي املتعاقدان )بلغة عرفاها(جلنس وما بعده من مجيع ما مر  جيوز ذكر ا

سلم أي شرطه ما ذكر حال كونه  (5)وجيوز كونه حااًل الزمة من املضاف إليه يف قوله ]شرط[
 واقًعا بلغة عرفاها. 

 ،أو أحدمها ،أي مع عدلني لريجع إليهما عند التنازع، فلو جهلها املتعاقدان )عدلني(و
من االكتفاء بعدل، (6)يصح خالفًا ملا يومهه كالم أصله مل ،أو علماها ومل يعرفها عدالن غريمها

 (7)ومر  يف األجل ما له تعلق مبا هنا مع الفرق بينهما فراجعه.

أبن كانت أجزاؤه  )وإن اختلط(ابلوصف  )يف كل منضبط(أي السلم  )وصحته(
( ،من قطن وحرير (8)]مركب[ فإنه ،)كعتايب(أجناًسا اختلط بعضها ببعض  مبعجمتني  )وخزر

                                 
 ( يف )ج( "التسليم". 1)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 2)
 ".. ( يف )ب( زايدة "ذكر3)
 ( يف )ب( "كون". 4)
 ( يف )ج( "شرط". 5)
 (.294للقزويين )ص ( وعبارة األصل ولغة: ))يعرفاهنا وغريمها(( انظر: احلاوي الصغري6)
(، 157(، الوجيز للغزايل )ص 3/116( على أصح الوجهني واملنصوص عليه انظر: االم للشافعي )7)

(، الغرر البهية لزكراي األنصاري 4/29وي )(، روضة الطالبني للنو 9/325فتح العزيز للرافعي )
(3/63 .) 

 ( يف )ب( "يركب". 8)
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  ،من غري جنسه ،ب[ معمول عليه ابإلبرة/83أو صوف، وكثوب] ،ووبر ،(1)إبريسملريكبه من 
، أم ا املعمول عليه من جنسه فيصح (2)وذلك لسهولة ضبطها ،أو كتان ،كإبريسم على قطن

بفتح أوله  )شهد([ خلقة حنو  1022]/ا فيما اختلط بغريهيصح أيضً  )و(ابألوىل  (3)فيه/
هذا ما عليه  ،(4)فأشبه النوى يف التمر ،وهو عسل بشمع؛ ألن اختالطه خلقي ،وضمه

 . (5)الشيخان

أبنه ال يُعرف ما فيه من  (7)وعل له يف األم ،: وهو املذهب(6)قال مجعٌ  ،وقيل: ال يصح  
ويرد أبن تفاوته يسري ال يفوت به كبري  ،وخفته (8)[و]ثقله ،العسل والشمع؛ لكثرته وقلته

بضم  )جنب(و ،(11)حنو مسك ]مملوح[ (10)يف ]نفسه[ (9)فيما إذا مل يقصد ]اخلليط[)و(غرض، 

                                 
(، 32( االبريسم: معرب، وفيه ثالث لغات وهو ثياب من احلرير. انظر: خمتار الصحاح للرازي )ص:1)

 (.59حترير ألفاظ التنبيه للنووي )ص
هاج الطالبني للنووي ، من156( واألصح صحته يف املختلط املنضبط: انظر: الوجيز لغزايل ص2)

 (.3/15، مغين احملتاج للشربيين )111ص
 أ[ من نسخة )ب(./107]ل( هناية 3)
 (.4/201(هناية احملتاج للرملي)3/397انظر: العني للفراهيدي ) (4)
 (. 4/17(، روضة الطالبني للنووي )9/275( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 ( 2/131زكراي األنصاري ) ( كاألذرعي وغريه. انظر: أسىن املطالب6)
 ( 3/107( انظر: األم للشافعي )7)
 ( يف )ب( "نقله". 8)
 ( يف )ج( "خلط". 9)
 ( ساقطة من )ج(. 10)
 ( يف )ج( "مملح". 11)
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 ،كل منهما فيه مع اللنب املقصود امللح  )وأقط( (1)أو سكونه ]ولو ايبس[ ،أوله مع ضم اثنيه
وهو احلاصل من  وزبيب( ،)وخل متردقيق ويزيد األقط بيسري  ،من مصاحله (2)واألنفحة

إذ له  ،وذلك حلقارة اختالطها مع انضباطها ،اختالط كل منهما ابملاء الغري املقصود يف نفسه
يف  )ال( (3)مقدار معلوم عرفًا مىت زاد عليه فات اإلصالح وأفسد فكل منهما كشيء واحد

 والغاليةكاملعاجني واهلرايس واألمراق قدرًا وصفة   (4)املختلط املقصود األركان اليت ال ]تنضبط[
أ[ /84أو من دهن] (6)كما يف أصل الروضة  (5)وهي مركبة من مسك وعنرب وعود وكافور

املخلوط  (8)والرتايق ،والسفينه ،، واحلنطة املختلطة ابلشعري(7)ومسك وعنرب كما يف حترير النووي

                                 
 ( ساقطة من )ب،ج(. 1)
دي ما مل أيكل، فإذا أكل فهو كرش. : بكسر اهلمزة وفتح الفاء خمفَّفة: كرش احلمل أو اجل( اإِلنـخَفَحةُ 2)

 (. 1/413الصحاح )
( على اصح الوجهني جيوز السلم وإمنا تطرح فيه اإلنفحة وامللح ملصلحته. انظر: هناية املطلب للجويين 3)

(، التهذيب للبغوي 3/166(، املهذب للشريازي)404-5/403( البيان للعمراين )6/45)
  .(274-9/272(، فتح العزيز للرافعي )3/578)

 ( يف )ج( "ينضبط". 4)
قال الفارايب يقال أول من مساها بذلك سليمان بن عبد امللك تقول تغليت ابلغالية. انظر: الصحاح  (5)

 (. 189(، وحترير التنبيه للنووي )ص272-9/271للفارايب، وفتح العزيز للرافعي )
  .(272-9/271( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
يقال أول من مساها بذلك سليمان بن عبد امللك تقول تغليت ابلغالية. انظر: حترير ( قال اجلوهري 7)

 .189التنبيه للنووي ص
: بكسر التاء دواء السموم فارسي ما يستعمل لدفع السم من األدوية واملعاجني، ويقال درايق، ( الرتايق8)

ا أابيل ما أتيت إن شربت ترايقا. انظر: خمتار الصحاح للرازي ابلدال أيًضا. ويف حديث ابن عمر: م
 (. 10/32، ولسان العرب البن منظور )45ص
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إال املتخذة من شيء واحد غري  ،والنعال ،واخلفاف ،جر، وكالثيابخبالف احل ،(1)ولو ظاهرًا
 ،(4)والقسي املركبة من خشب (3)السلم فيها[ (2)]كالثياب املخيطة اليت جوز الصيمري ،جلد

، (5)والكشك قاله املاوردي ،وهو احلاصل من اختالط اللنب ابلدقيق ،واملصل ،وعظم وعصب
وفارق ماء خل التمر والزبيب أبن  ،ه وألهنا عيب فيهلعدم انضباط محوضت )خميض به ماء(و

فيه  (6)ذاك ال غىن له عنه فإن  قوامه به خبالف املخيض إذ ال مصلحة له فيه، أم ا ما ]ال ماء[
مقصود وهو ال ينضبط، نعم إن تروح  (7)فيصح  السلم فيه، واألدهان املطيبة؛ ألن ]الطيب[

وإن كانت نيئة منقاة من  وأكارع( ،ورؤوس حيوان)، (8)مث اعتصر مل يضر ،مسسمها ابلطيب

                                 
( هذه من املختلطات ذو أركان، وكل ركن منه مقصود، وال ينضبط أقدار األخالط. انظر: هناية 1)

لشربيين (، مغين احملتاج ل152-5/151(، حبر املذهب للروايين )46-6/45املطلب للجويين )
(3/15 .) 

 (.2/130( النقل عن الصيمري انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
بكسر القاف والسني وتشديد الياء مجع قوس وجيمع أيضا على أقواس وقياس وكان أصل  ( الِقسي4)

املريش.انظر:حترير ألفاظ التنبيه للنووي  قسي وهى تصنع من خشب وعظم وعصب وكذلك النبل
 (. 13/127تكملة اجملموع ) 188ص

 (. 5/404للماوردي ) ( انظر: احلاوي الكبري5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )ج( "املطيب". 7)
( ال جيوز السلم يف اللنب املخيض ألن فيه ماء، و ال يصري خميضاً إال إبخراج الزبد منه، وال ميكن إخراج 8)

(، 5/151املذهب للروايين) لزبد منه إال ابملاء، فيكون مقدار املخيض جمهواًل فال جيوز انظر: حبرا
  .(4/202(، هناية احملتاج للرملي )2/131أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
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 . (1)ملا فيها من األبعاض املختلفة ،لتعذر ضبطها ،ومضبوطة ابلوزن ،الصوف

 (2)وإمنا صح  السلم يف احليوان مع اشتماله عليها؛ ألن املقصود مجلته من ]غري[
مجع كراع وهو من  (4)كالكوارع و]األكراع[  ،النظر إىل حال األعضاء، واألكارع (3)]جتريد[

، والشائع (6)كما قاله اجلوهري  ،، أو مستدق الساق(5)الدواب ما دون كعاهبا كما قاله النووي
؛ ألنه عقد غرر فال حيتمل إال فيما )عزيز وجود(ال يصح  السلم يف )و(إطالقه عليهما مًعا، 

 (7)أوصافه الستقصاءأو  ،كالصيد حيث يفقد  ،ب[، وعزة وجوده إما لقلته/84يوثق به]
وهو ما يُطلب للتداوي، وضبطها  ،خبالف الصغار ،ما يُطلب للتزي ن (8)و]هو[ (كآللئ كبار)

وإن قصدت للتزيني فيصح السلم فيها إن عم  وجودها   ،بسدس دينار تقريًبا (9)الشيخ أبو حامد
يُعلم رد  قول الشارح الضبط األول هو الذي يظهر إذ اللؤلؤة اليت وزهنا ربع كياًل ووزاًن وهبذا 

 ينظر إليها ابنفرادها بل رمبا عز  وجودها انتهى.  (10)درهم/

                                 
(، روضة 406-5/405(، البيان للعمراين )3/113( على االظهر من القولني انظر: األم للشافعي )1)

 (. 4/22للنووي ) الطالبني
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ج( "حترير". 3)
 ( يف )أ( "األكرع". 4)
 (.3/1275(، وانظر: الصحاح للجوهري الفارايب )4/22( انظر: روضة الطالبني للنووي )5)
 (.3/1275الصحاح للجوهري )(انظر: 6)
 (.4/17وضة الطالبني للنووي )(، ر 9/278(، فتح العزيز للرافعي )3/577( انظر: التهذيب للبغوي )7)
 ( يف )أ( "هي". 8)
 .(6/60( انظر: هناية املطلب للجويين )9)
  .ب[ من نسخة )ب(/107]ل( هناية 10)
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من ذكر  ،ابستقصاء أوصافها ،والزبرجد واملرجان؛ لندرهتا ،وكالكبار اجلواهر واليواقيت
هذا ما جرى عليه  ،(1)لصفة[وإن أمكن ضبطها ]اب ،وصفاء ماء ،ووزن ،وشكل ،حجم

املنع بكون أوصافها ال تنضبط؛ ألن  الِعرَاِقُيون، وعلل (3)تبًعا جلمع وللنص ،(2)الشيخان
: ال تثبت (4)صفاءها املعترب عنه حببس املاء ال ميكن ضبطه بصفة، ومن مث قال ابن السمعاين

ها وجب مهر املثل، وقضية كالم الشيخني ثبوهتا يف الذمة، وبه وإن أصدق ،يف الذمة صداقًا
يُعلم أن للخالف يف التعليل مثرة، وأن حماولة الشارح دفع املخالفة بني العلتني ممنوعة، قال 

خبالف العقيق فإن  احلجر  ،: وال أبس ابلسلم يف البل ور؛ ألن صفته مضبوطة(5)املاوردي
ومشل  ،كبهيمة وولدها  ،أو ندرة اجتماعه ابلوصف املشروط ،(6)أ[ ]منه خيتلف[/85الواحد]

إذ يعز  وجود األم  ،(9)وهو ظاهر خالفًا لألذرعي ،(8)الدجاجة ]وفراخها[ (7)]أو[ ،األوزة
سواء  )وأمة( ،وكحامل من أمة أو غريها ،ابلصفات السابقة اليت منها اللون (10)وأوالدها/

                                 
 ( يف )ج( "لصفة". 1)
  .(4/17(، روضة الطالبني للنووي )9/279( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

  .(5/406(، احلاوي الكبري للماوردي )8/190(، خمتصر املزين)3/117( انظر: األم للشافعي )3)

 .(2/131( قال ابن السمعاين غري اثبت وإن خرجه احلاكم انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)

  .(3/64( النقل عن املاوردي. انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )5)

 ( يف )أ( "خمتلف". 6)
 ( يف )أ( "و". 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
  .(4203نقل عنه انظر: هناية احملتاج للرملي )( ال9)
  .ب[ من نسخة )ج(/231]ل( هناية 10)
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، وتوجيه األذرعي ملا قااله (4)وإمامه ،(3)ا للغزايلخالفً  ،أو اخلدمة (2)]للتسري[ (1)]أقصدت[
وعبد  ،أو أختها مثاًل  ،)وولدها(مردود؛ الستوائهما يف عز ة الوجود وإن كانت األوىل أعز  

وإن ندر  ،وإمنا صح  اشرتاط كون العبد كاتًبا واجلارية ماشطة ،وشاة لبون ،أو حنو أخته ،وولده
ن الكتابة واملشط يسهل حتصيلهما ابلتعل م خبالف اجتماع ذلك ابلصفات املشروطة؛ أل

 (9)وكوز و]طس[ (8)، وال جيوز السلم يف حنو ]خابية[(7)وحنومها (6)و ]األخو ة[ ،(5)]الولدية[

                                 
 ( يف )أ( "قصدت". 1)

 ( يف )ج( "للشري". 2)

  .(3/440( انظر: الوسيط للغزايل )3)

 (. 6/42( انظر: هناية املطلب للجويين )4)

 ( يف )ب( "الوالدية". 5)
 ( يف )ج( "األجرة". 6)
م حكوا عن النَّص أنَّه لو شرط كون العبد كاتباً و  افعيُّ بطالن السَّلم( واستشكل الرَّ 7) يف األمة وولدها أبهنَّ

اجلارية ماشطًة جاز، مع أنَّ اجتماع الكتابة أو املشط والصفات اليت جيب التَّعرُّض هلا اندٌر، فلُيَسوَّ 
ز. وردهذا االشكال األسنوي وقال"وماذكر من املشاهبه ضعيف، فإن بني الصُّورَتني يف املنع أو التجوي

الفرق بينهما أن أشرتط الكتابه يف العبد، واملشط يف اجلارية يسهل حتصيله ابالكتساب، وليس فيه إال 
زايدة وصف على األوصاف املطلوبة. وإذا أسلم يف عبد وجارية هبذه الصفه فال تعلق ألحدمها 

ه أما البنوة واألخوة فوصف غري مكتسب فيعز اجتماعه مع ابقي ابآلخروالهو وصف في
(، املهمات 9/281األوصاف،وكوهنا ذات ولد وصف فيها. انظر: فتح العزيز للرافعي )

 (. 300-5/299لألسنوي)
 ( يف )أ( "جانبه". 8)
 ( يف )ب( "طش"، ويف )ج( "طبس". 9)
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 (4)معمولة؛ لندرة ]اجتماع الوزن مع الصفات[ (3)وبرام ،ومنارة ،(2)ودست ،(1)وقمقم
  ،أو كان غري خمتلف األجزاء ،قالباملشروطة، نعم إن صب  شيء من أصلها املذاب يف 

  .(5)واملدور جاز ،كاملربع

لصحة السلم زايدة على ما مر  من الشروط اخلمسة وصر ح به مع صحة عطفه  )وشرط(
)تعيني مكان ب[ الفصل، /85على تسليم رأس املال كما فعله أصله زايدة يف اإليضاح لطول]

أي ألدائه  )أو مل يصلح له(يف نقله  )له مؤنة( وإمنا يشرتط بيانه فيما )مؤجل(مسلم فيه  أداء(
لتفاوت األغراض فيما يراد من األمكنة يف ذلك، فإن مل يكن حلمله مؤنة وكان  )مكان عقد(

 ،مكان العقد للتسليم للعرف (7)مل يشرتط ذلك و]يتعني[ ،(6)العقد مبكان يصلح للتسليم
                                 

: قمقم "بضم القافني": ما يسخن فيه املاء من حناس، ويكون ضيق الرأس. انظر: : واحدهتا( القماقم1)
 (. 12/495، ولسان العرب البن منظور )293املطلع على ألفاظ املقنع للبعلي ص

هو من الثياب وما يلبسه اإلنسان ويكفيه لرتدده يف حوائجه واجلمع دسوت مثل: فلس  ( الدست2)
وفلوس. وقيل من الورق وصدر البيت لثالثة معان )معرابت( عن املعجمة؛ فالدست األول اللباس، 

 وقيل: إن عامة مصر وغريها من بلدان املشرق يطلقون الدست، والثاين صدر اجمللس، والثالث: اللعبة
 (. 1/194ملصباح املنري للفيومي )(، وا4/519على قدر النحاس. انظر: اتج العروس للزبيدي )

: القدر من احلجر ومجعها برام، وهي يف األصل املتخذة من احلجر املعروف ابحلجاز واليمن. ( الربمة3)
واملربم: الذي يقتلع حجارة الربام من اجلبل ويقطعها ويسويها وينحتها انظر: لسان العرب البن منظور 

 (. 1/45واملصباح املنري للفيومي ) (،12/45)
 ( ما بني املعقوفتني مكرر يف )أ(. 4)
 (. 3/24( انظر: مغين احملتاج للشربيين )5)
(، فتح العزيز للرافعي 433-5/432(، البيان للعمراين )3/174) ( انظر: املهذب للشريازي6)

  .(128-2/127( أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9/252-254)
 )ب( "تعني". ( يف 7)
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كبرية    (2)إال أن ]تكون[ ، بلد كذايل يف (1)ويكفي يف التعيني املشرتط أن يقول: ]تسلمه[
وال يكلف إحضاره إىل منزله، وفارق هذا ما مر  يف:  ،ويكفي إحضاره يف أوهلا ،(3)كالبصرة

الغرض يف الزمان دون املكان، ولو قال يف  (6)]ابختالف[ (5)شهر كذا ]ألن[ (4)سلمه ]يل يف[
أو بلد كذا وبلد كذا  (7)أي البالد شئت أو يف أي مكان شئت من بلد كذا ]كبري واسع[

 (9)، ولو خرج/(8)فسد، وقيل يف األخري يصح  وينزل على تسليم النصف بكل بلد

عن صالحية التسليم تعني له أقرب مكان صاحل إليه على األقيس يف  (10)املكان ]املعني[

                                 
 ( يف )ج( "سلمه". 1)
 ( يف )أ( "يكون". 2)
والبصرة: هي احلجارة الر خوة الغليظة  .بفتح املوحدة، وسكون الصاد املهملة، وراء مث هاء: البصرة (3)

وان عتبة بن غز اختطها تضرب إىل البياض.  وهي من أعظم املدن اليت قامت يف صدر اإلسالم، 
وهي مدينة هـ 17يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه سنة حني فتحت العراق، رضي هللا عنه، 

كم عن اخلليج العريب. 118ابلعراق على الضفة اليمىن من شط العرب وهي امليناء الرئيس وتبعد 
ُغخرَاِفيَِّة يف السِ ريَِة النـََّبِويَّةِ انظر:   م ما استعجم من أمساء البالد واملواضعمعج(، و 44) معجم الخَمَعاملِِ اجلخ

  (.39ص ) آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان(، و 1/430) معجم البلدانو  (1/254)
 ( يف )ج( "من". 4)
 ( يف )ب( "أبن". 5)
 ( يف )ب، ج( "اختالف". 6)
 ( يف )ب، ج( "واتسع". 7)
(، هناية احملتاج للرملي 3/64البهيه لزكراي األنصاري )( الغرر 5/127( انظر: حبر املذهب للروايين )8)

(4/189).  
  .أ[ من نسخة )ب(/108]ل( هناية 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
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 ال بد  أن يقال مع هذا إن كان ،(3)لكن قال اإلسنوي ،(2)واعتمده ابن الرفعة ،(1)الروضة
استحق  أجرة الزائد؛ ألن العقد مل يقتضه وإمنا أوجبناه  ،(5)من ]اخلراب[ (4)الصاحل ]أبعد[

ويتجه  ،وإن كان أقرب ،كما يف نظائره من اإلجارة  ،فجمعنا بني املصلحتني ،لغرض املستحق
من  ،أ[/86يف الصاحل] (7)وال كالم وأن ]يتسلم[ ،(6)ختيري املسلم بني أن يتسلم يف ]اخلراب[

 ري حط  شيء من األجرة انتهى.غ

مبا يف بعضه نظر، والذي  ،(8)وتعجب منه األذرعي ،ومراده ابحلط  األخذ كما هو ظاهر
كذلك مل يقتض   ،وكما أن  العقد مل يقتض التسليم يف األبعد ،(9)يتجه ما اقتضاه إطالق الروضة

بل نقول إن العقد  (10)ضه[أجرة احلمل إليه فما املرجح؟ على أان  ال نسل م أن  العقد مل ]يقت
، فإن استمر  املعني  على صالحيته فذاك ،اقتضى التسليم يف الصاحل وإال  ،من غري نظر للمعني 

التخيري بني الفسخ والصرب وأن املسلم إليه لو قال أان  (11)فالصاحل األقرب إليه، ورج ح البلقيين

                                 
  .(4/13( انظر: روضة الطالبني للنووي )1)
 حتقيق الطالب عاصم اجلمعه411( انظر: املطلب العايل البن الرفعة ص2)
  .(5/296( انظر: املهمات لألسنوي )3)
 ( ساقطة من )أ(، ويف )ج( "بعد". 4)
 ( يف )أ( "اخلرب". 5)
 ( يف )أ( "اخلرب". 6)
 ( يف )ب( "سلم". 7)
  .(2/128( النقل عن األذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
  .(4/13( انظر: روضة الطالبني للنووي )9)
 ( يف )ج( "يقبضه". 10)
  .(2/128طالب لزكراي األنصاري )( النقل عن البلقيين انظر: أسىن امل11)
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أو  ،إن كان مَث  رهن يريد فك هأجيب ال سيما  ،وتربأ ذميت ،أفسخ السلم ألؤد ي رأس املال
أي  ،واملعتمد خالف ذلك، أم ا السلم احلال فيتعني فيه موضع العقد ،ضامن يريد خالصه

كما اقتضاه    ،وإن مل يصلح له أو كان حلمل املسلم فيه مؤنة ،ال نفس موضعه للتسليم (1)]حملته[
 ،اشرتاط التعيني (3)بن الرفعةفال يشرتط فيه التعيني كالبيع، وحبث ا ،للعرف (2)كالم الشيخني

]وجزم به  ،(5)وإن ارتضاه يف اإلسعاد ،وفيه نظر (4)إن مل يكن حمل  العقد ]صاحلًا[
فقبل  ،وتعني خبالف املبيع املعني؛ ألن السلم يقبل التأجيل ،، ولو عينا غريه جاز(7)[(6)شيخنا

فال حيتمل ما  ،تمل التأجيل]خبالف البيع فإن األعيان ال حت (8)شرطًا يتضمن أتخري ]التسليم[
والثمن  ،، ومن مث كان الثمن يف الذمة كاملسلم فيه(11)[(10)أتخري التسليم (9)ب[ يتضمن/86]
 ،وكتابة ،وعوض خلع ،وصداق ،كل عوض من حنو أجرة (12)عني كاملبيع املعني، ويف التتمةامل

                                 
 ( يف )ج( "حملييه". 1)
 (. 4/13(، روضة الطالبني للنووي )9/252( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 .حتقيق الطالب عاصم اجلمعه411( انظر: املطلب العايل البن الرفعة ص3)
 ( يف )ج( "صاحل". 4)
 .حممد العقيل حتقيق الطالب عبدهللا1373-1372( انظر: االسعاد ص5)
( قال الشيخ زكراي األنصاري "إذا كان موضع العقد صاحلا للتسليم وإال فالظاهر أنه يشرتط التعيني وهو 6)

 (. 2/128ظاهر كالم األئمة "انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
 ( ساقطة من )أ، ج(. 7)
 ( يف )أ( "السلم". 8)
 ( يف )ج( "يضمن". 9)
 . ( يف )أ( "السلم"10)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 11)
  .(2/128( النقل عن التتمه للمتويل انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )12)
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ا ذكر لقبوله التأجيل  فيم ،له حكم السلم احلال   (1)وصلح عن دم ملتزم يف الذمة غري مؤجل/
. ،كاملسلم فيه  أي فيقبل شرطًا يتضمن أتخري التسليم كما مر 

وحيمل مطلقه على اجليد  ،يشرتط ذكر اجلودة والرداءة فيما يسلم فيه (2)واعلم أنه ]ال[
فإن شرط أو أطلق محل على أقل درجاته، وكذا يقال يف سائر الصفات املشرتطة،  ،(3)]للعرف[

)وجاز شرط ، (4)قع عليه اسم الوصف املشروط؛ ألن الرتب ال هناية هلافيجب قبول ما ي
 )بعيب(شرط األردأ  )ال( (5)وطلب أردى من احملضر عناد ،ضباطهمن حيث النوع؛ الن أردى(

، فإن بي نه وكان منضبطًا كقطع اليد والعمى (7)وصفته؛ لعدم انضباطه (6)أي بسبب ]عيبه[
 ،، وال نظر إىل أن  اشرتاط هذين قد يؤد ي إىل عز ة الوجود(9)السبكي وغريه (8)صح  ]قاله[

                                 

 أ[ من نسخة )ج(. /232] ل( هناية 1)

 ( ساقطة من )ج(. 2)

 ( يف )ج( "أو العرف". 3)

(، 4/28نووي )(، روضة الطالبني لل9/321( على األصح من الوجهني. انظر: فتح العزيز للرافعي )4)

  .(2/138أسىن املطالب لزكراي األنصاري )

(، فتح 3/578(، التهذيب للبغوي )3/170( على األصح من الوجهني انظر: املهذب للشريازي)5)
  .(9/324العزيز للرافعي )

 ( يف )ج( "عيب". 6)
(، 4/28لنووي )(، روضة الطالبني ل9/322(، فتح العزيز للرافعي )3/578( انظر: التهذيب للبغوي )7)

  .(3/65الغرر البهية لزكراي األنصاري )
 ( يف )أ( "قال". 8)
  .(2/138( انظر: النقل عنه أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9)
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ذلك فيهما ممنوع،  (3)، على أن  ]اد عاء[(2)فرض عزة ]وجودمها[ (1)لوجوب قبول التسليم إن/
إذ  ،إمنا يتضح إن كان يف التمر نوع يسمى احلشف ،ومتثيل القونوي له ابحلشف من التمر

 )جيد(جاز شرط )و(أ[ نضجه، /87أنواعه قبل]املعروف أن احلشف هو ما قطع من سائر 
ال )و(غري معلوم،  (5)؛ ألن ]اقصاه[)أجود(شرط  )ال( (4)كما تقرر  ،حلمله على أقل  الدرجات

خبالف شرطه من حيث  ،نظري ما مر   ،ء من حيث العيب والصفة إن مل ينضبطا)ردي(شرط 
عقب  ،ا يومهه زايدة قوله: ال بعيبخالفًا مل ،(7)فيما مر   (6)النوع؛ النضباطه فهو ]كاألردأ[

 قوله: أردأ، فكان يتعني أن يقول: أردى ورديء ال بعيب. 

ما ذكر يف رداءة الصفة أبهنا وإن مل تنضبط لكن اجلودة أيًضا   (8)واستشكل الرافعي
فهل ال يفعل يف الرداءة مثله، وقد جياب أبن   ،على أقل الدرجات (9)وقد ]نزلت[ ،كذلك

خبالف رداءة الصفة فإن نفس أهل العرف  ،فنزل عليه ،علوًما عند أهل العرفللجودة حًدا م
الرداءة من حيث  (10)وال فرق بني أن يقول ]بشرط[ ،فلم ميكن التنزيل على أقلها ،خيتلفون فيها

                                 

  .ب[ من نسخة )ب(/108]ل( هناية 1)
 ( يف )ج( "وجودها". 2)
 ( يف )ج( "ادعي". 3)
 ( يف )ج( زايدة "و". 4)
 ( يف )ب( "اقتضاءه". 5)
  )ج( "كاألرز". ( يف6)
  .(9/322(، فتح العزيز للرافعي )3/170( انظر: املهذب للشريازي)7)
  .(9/323( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
 ( يف )أ( "نزل". 9)
 ( يف )ب( "شرط". 10)
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كأسلمت إليك يف ذرة محراء، والظاهر أنه لو شرط   ،أو ما يؤدي معىن ذلك ،أو العيب ،النوع
صح ؛ ألن  (1)ومل يبني أن ذلك من حيث النوع ]وال من حيث العيب[األردأ أو الرديء 

 هنا إشكال يُعلم رد ه مما قررته. (3)، وللمصنف(2)تصحيح اللفظ أوىل من إمهاله

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
عقد و إن كانت ( فصل النووي بني رداءة النَّوع ورداءة العيب قال: وان شرط رداءة العيب مل يصح ال2)

(، مغين احملتاجة 4/28رداءة النوع، فقال كثريون: يصح. وهو األصح انظر: روضة الطالبني للنووي )
  .(3/25للشربيين )

  .(2/144( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )3)
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 فرع:

كما لو   ،(2)فأحضره وجب قبوله ،رأس املال على صفة املسلم فيه (1)لو ات فق ]كون[
 وإن وطئها.  (3)]فكربت[ ،ب[ يف كبرية/87أسلم جارية صغرية]

 ،كسائر احلقوق  ،ذلك منه )وجب قبول(إذا أد ى املسلم إليه ما عليه من املسلم فيه )و(
وإلشعار بذله أبنه مل جيد سبياًل إىل  ،صفة من املشروط؛ ألن االمتناع منه عناد )أجود(ولو 

 (4)فهي اتبعة ]خبالف[ ،هابراءة ذمته بغريه، وذلك يهو ن أمر املن ة، وألن  اجلودة ال ميكن فصل
والذي يتجه ترجيحه أنه  ،فجاهبا أحد عشر ذراًعا ،عشرة أذرع (5)ما لو أسلم إليه يف ]خشبة[

أو مبن  ،أو بزوجه ،بقريبه الذي يعتق عليه (6)لو كان على املسلم ضرر يف قبوله كأن ]جاء له[
فوات حمقق يف ذاك خبالف مل جيرب على أخذه خبالف حنو عم ه؛ ألن ال ،أقر  أو شهد حبريته

 . (7)هذا

وإن   ،من املشروط فال جيب )أردأ(قبول  )ال(وإن كان من احلكام من حيكم بعتقه عليه 
                                 

 ( ساقطة من )ج(. 1)
(، 4/31ني للنووي )( قال النووي فيه وجهان مشهوران. أصحهما: جيب قبوله. انظر: روضة الطالب2)

 (. 2/132أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
 ( يف )ج( "وكربت". 3)
 ( يف )ج( "خبالف". 4)
 ( يف )ب( "حسبه"، ويف )ج( "حسه". 5)
 ( يف )ب، ج( "حاله". 6)
( إن أتى جبنسه وعلى صفته املشروطة، وجب قبوله قطعا، وإن كان أجود، جاز قبوله قطعا، ووجب 7)

(، فتح العزيز للرافعي 3/447،الوسيط للغزايل )99انظر: التنبية للشريازي صعلى األصح. 
  .(3/26(، مغين احملتاج للشربيين )4/29(، روضة الطالبني )9/328)
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 (1)وجيوز قبوله؛ ألنه مساحمة ]بصفة[ ،كان أجود من وجه آخر؛ ألنه ليس حقه مع تضرره به
وهو ممتنع يف املسلم فيه   وإال امتنع؛ ألنه اعتياض ،نظري ما مر  وحمل  ذلك إن مل خيتلف النوع

الرطب  (3)فال جيوز أخذ بر  بدل شعري ومعقلي بدل برين وعكسه، و]تفاوُت[ ،(2)كما مر  
تفاوُت نوع ال وصف،  (4)والعبد الرتكي ]واهلندي[ ،واملسقي مباء السماء وماء األرض ،والتمر

عن بعض  (6)]عرف[منها بداًل عن مقابله، ومن الرديء صفة ما  (5)/أ[/88فال جيوز واحد ]
بكسر احلاء أي زمان حلول  )بغري حِملِر(قبول املسلم فيه وال األجود  )وال( (7)الصفات املشرتطة

 أي مكان األداء. (8)بفتحها/ )حَملِر( ال بغري)و(

وكان من ضمان  (9)قال يف الذخائر: فإن استنابه يف محله مل يكن نيابة عنه ]قبًضا[
حمل  عدم الوجوب فيما ذكر حيث  )و(  ،يف موضع االستحقاق املسلم إليه حىت يقبضه إايه

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
(، أسىن املطالب لزكراي 30-4/29(، روضة الطالبني للنووي )3/176( انظر: املهذب للشريازي )2)

 (. 2/139األنصاري )
 ( يف )ج( "تقارب". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
  .أ[من نسخة )ب(/109]ل( هناية 5)
 ( يف )ب( "عرا"، ويف )ج( "غرا". 6)
( واختلفوا يف أن التفاوت بني الرتكي واهلندي، تفاوت جنس، أم تفاوت نوع؟ والصحيح: الثاين. ويف 7)

سقي بغريه، تفاوت نوع، أو صفة؟  أن التفاوت بني الرطب والتمر، وبني ما سقي مباء السماء وما
  .(3/26(، مغين احملتاج للشربيين )4/30واألصح األول. انظر: روضة الطالبني للنووي )

 ب[من نسخة )ج(. /232] ل( هناية 8)
 ( يف )ب( "قبضه". 9)
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أو يف غري مكان  ،للمسلم يف االمتناع من القبول قبل احللول )غرض(أي: هناك  )مث(كان 
ويظهر ضبطها مبا  ،حماًل حلفظه مبؤنة كثرية (2)وعرض حيتاج[ ،]علًفا (1)كحيوان ]حيتاج[  ،األداء

له طراًي عند حمله كرطب وحلم، ومتغري على طول الزمان  به عرفًا، ومقصود أك (3)ال ]يتعني[
خبالف ما إذا  ،(4)كحنطة، وكونه يف زمن هنب وإن وقع العقد يف زمنه لتضرره ابلقبول حينئذ

 ،جيرب السي د على قبوهلا ،كاملكاتب يعجل النجوم ليعتق  ،فإنه يلزمه القبول ،امتنع ال لغرض
أو خوف انقطاعه عند  ،أو إبراء ضامن ،فك  رهنسواء أكان للمؤد ي غرض غري الرباءة ك

وإن مل  ،للرباءة (6)وقد أسقطه ابلدفع ]احملصل[ ،؛ ألن األجل حق املدين(5)أم ]ال[ ،احملل
 . (7)يسقط ابلنسبة للمؤدى إليه لو أراد مطالبته قبل احملل

 ،عرضامها روعي جانب املستحق (8)ب[ أنه إذا تقابل ]عارض[/88ومبا تقرر ُعلم ]
 ،وأما إذا كان السلم حااًل  ،املؤدي إال عند عدم عرض املستحق (9)فإهنم مل ينظروا إىل ]غرض[

                                 
 ( يف )ج( "حمتاج". 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ( يف )أ( "يتعاين". 3)
(، التهذيب للبغوي 178-3/177(، املهذب للشريازي)5/416دي )( انظر: احلاوي الكبري للماور 4)

(3/587).  
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( يف )أ( طاحملل". 6)
-9/333(، فتح العزيز للرافعي )3/177( وهو األصح واملنصوص عليه انظر: املهذب للشريازي )7)

  .(4/217(، هناية احملتاج للرملي )334
 ( ساقطة من )ب،ج(. 8)
 ج( "عرض". ( يف )9)
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 ،دين حال  إن كان غرض املدين غري الرباءة (1)]ككل [ ،فيجرب املسلم على قبوله ،أو حل  
 ،(3)ارخالفًا ملا يف األنو  ،(2)هذا ما يف أصل الروضة ،وعليه أو على الرباءة إن كان غرضه الرباءة

خبالفه عن  ،ابلدين غري َمن هو عليه عن حي  مل جيرب املستحق  على القبول؛ للمن ة (4)ولو ]تربع[
وإن كان املتربع غري وارث فيما يظهر ترجيحه، وإذا أصر اجملرب على االمتناع قبض له  ،ميت

 ناعه.كما يقبض له عند امت  ،أن  احلاكم يقبض املسلم الغائب (5)احلاكم، وحبث الزركشي

وحذفها قال: ألهنا أشهر  ،(6)وال جيب على املسلم إليه األداء قبل احللول كما يف ]أصله[
غري مكان األداء  )ببلد آخر(أبن كان حلمله مؤنة  )ثقيل(مسلم فيه  )وال أداء(من أن ُتذكر، 

حيث طولب  إذا طالبه املسلم ابألداء فيه؛ لعدم التزامه مؤنة نقله إليه، ومثله ما لو كانت قيمته
 .(7)أكثر؛ ألن له يف االمتناع غرًضا صحيًحا

وبه  ،واليطالب يف الصورتني ابلقيمة؛ للحيلولة المتناع االعتياض عن املسلم فيه كما مر  
واإلتالف  ،واملتلف إذا ظفر هبما يف غري حمل  الغصب ،للغاصب (9)مطالبة ]املالك[ (8)]فارق[

                                 
 ( يف )ج( "لكل". 1)
 (. 9/336( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
  .(1/511( انظر: األنوار لألردبيلي)3)
 ( يف )ج( "نزع". 4)
  .(4/217( النقل عن الزركشي انظر:. هناية احملتاج للرملي )5)
 ( يف )ج( "أصلها". 6)
(، أسىن املطالب 9/338تح العزيز للرافعي )(، ف6/39( وهو املذهب انظر: هناية املطلب للجويين )7)

  .(2/140لزكراي األنصاري )
 ( يف )ب( "فرق". 8)
 ( يف )ب( "امللك". 9)



 
430 

إىل  (3): لكن له الدعوى عليه وإلزامه ابلسفر ]معه[(2)ركشي، قال الز (1)أ[ ال ابملثل/89ابلقيمة]
كما لو انقطع   ،واسرتداد رأس املال ،وال حيبس وللمسلم الفسخ ،أو ابلتوكيل ،مكان التسليم

 (5)]حيث[ ،وال زادت قيمته ،املسلم فيه حااًل ومل يكن حلمله مؤنة (4)املسلم فيه، أم ا إذا ]كان[
فيجرب املدين على األداء لعدم الضرر، وال يلزم الدائن يف السلم  أو كان ورضي بدوهنا ،طولب

إذ ال  (7)وإال لزمه ،حلمله مؤنة (6)وغريه القبول يف غري حمل  التسليم إن كان له غرض كأن كان/
، وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو ]كانت[ محل املسلم  (9)البلدة اليت لقيه فيها ]يعتاد[ (8)ضرر كما مر 

مث وجده يف بلد من  ،كما إذا أسلم إليه يف حنطة يؤد يها ابلقاهرة  ،حمل  التسليم فيه منها إىل
عليه مؤنة محل ذلك إىل  (11)مَث  إذا طالبه؛ ألنه حينئذ ]وق ر[ ،كلف أداءه  ،(10)صعيد ]مصر[

 وهو حمتمل واستظهره الشارح. ،القاهرة

                                 
(، هناية احملتاج للشربيين 29-3/28( على الصحيح اليطالب ابحليلوله انظر: مغين احملتاج للشربيين )1)

(4/219.) 
  .(2/140األنصاري ) ( النقل عن الزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 ( يف )ج( "حني". 5)
 ب[ من نسخة )ب(. /109]ل( هناية 6)
 ( يف )ب( زايدة "كما مر". 7)
 ( يف )ج( "كان" وبعدها زايدة "يف". 8)
 ( يف )ب( "املعتاد". 9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
 ( يف )ب( "وفر". 11)
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 (1))فصل( يف القرض

 (6)إذ كل ،لفظًا (5)مع السلم؛ ]الشرتاكهما[ ،وغريه ،(4()3)]كأصله[ (2)ومجعه املصنف 
، ومعىن ألن  كاًل إثبات مال يف الذمة مببذول يف احلال، وهو بفتح القاف   سلًفايسمى  كما مر 

هو:  (8()7)واملصدر مبعىن اإلقراض ]الذي[ ،أشهر من كسرها: يراد به اسم املفعول مبعىن املقرض
ويف  ؛ ألن فيه إعانة على كشف كربه،(9)ى أن يرد  بدله، ]وهو قربة[متليك شيء عل

 ،(10)ب[ ابن حبان/89صحيح]

                                 
: وهو بفتح القاف القطع. من قوهلم: قرض الفأر الثوب أي: قطعه ومنه املقراض، ومسي ( الَقرض لغة1)

 القرض هبذا ألن املقرتض اقتطع من مال املقرض. 
اصطالًحا: هو متليك الشيء على أن يرد بدله. ومسي بذلك؛ ألن املقرض يقطع للمقرتض قطعة من      

(، 7/216،لسان العرب البن منظور )164ر يف غريب ألفاظ الشافعي لألزهري صماله. انظر: الزاه
(، 3/29(، مغين احملتاج للشربيين )3/182،هتذيب األمساء واللغات للنووي )162احملرر للرافعي ص

 (.4/219هناية احملتاج للرملي )
  .(2/146( إنظر: إخالص الناوي البن املقرئ )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 .ظر: احلاوي الصغري للقزويين( ان4)
 ( يف )ج( "الشرتاطهما". 5)
 ( يف )ب( زايدة "منهما". 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ( يف )أ( زايدة "و". 8)
 ( ساقطة من )ج(. 9)
( هو: اإلمام، العالمة، احلافظ، اجملود، شيخ خراسان، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي 10)

. ولد سنة بضع وسبعني ومائتني. ومسع: من أبو خليفة الفضل بن احلباب، وأيب عبد الرمحن البسيت
النسائي، قال احلاكم: كان ابن حبان من أوعية العلم يف الفقه، واللغة، واحلديث، والوعظ، ومن 
= 
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مرتني كان له كأجر صدقة  (3)[من أقرض مسلًما ]درمها»: (2)[  ] (1)عن ابن مسعود

 (6)إنخ صح  حُيمل ]على[ (5)«بثمانية عشر درهم الصدقة بعشرة والقرض»، وخرب: (4)«مرة

                                 
دين وحفاظ اآلاثر، له تصانيف كثرية منها: عقالء الرجال. ويل قضاء مسرقند وكان من فقهاء ال

)اجملروحني(. تويف: سنة أربع ومخسني وثالمثائة. انظر: سري أعالم و)صحيح ابن حبان(، و)الثقات(، 
 (.375(، طبقات احلفاظ للسيوطي )ص:  16/92النبالء)

، وهو أول من جهر ابلقرآن مبكة، شهد بدرا واحلديبية، ( هو: عبد هللا بن مسعود بن غافل ابن حبيب1)
وهاجر اهلجرتني، قال عنه النيب صلى هللا عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه 

وبعدها(، 3/987على قراءة ابن أم عبد. تويف: سنة اثنتني وثالثني. االستيعاب يف معرفة األصحاب )
 وبعدها(.4/198وبعدها(، اإلصابة يف متييز الصحابة )3/381د الغابة يف معرفة الصحابة )أس

 ( ساقطة من )ب،ج(. 2)
 ( يف )ج( "درمهني". 3)
(، 5030( رقم )8/443(، وأبو يعلى يف مسنده )1607( رقم )5/44( أخرجه البزار يف مسنده )4)

( رقم 5/186يف شعب اإلميان ) (، والبيهقي5040( رقم )11/418وابن حبان يف صحيحه )
( من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )من 3283)

أقرض رجال مسلما درمها مرتني كان له كأجر صدقتهما مرة( واللفظ أليب يعلى ولفظ الباقني حنوه. 
( أنه موقوف، وقد ضعف 5/158واحلديث خمتلف ف ي رفعه ووقفه ورجح الدارقطين يف العلل )

 املرفوع حسني سليم أسد يف حتقيقه ملسند أيب يعلى. 
(، والطرباين يف املعجم الكبري 3286( رقم )189-5/188( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )5)

قال: )دخل رجل  –صلى هللا عليه وسلم  -( عن أيب أمامة عن رسول هللا 7976( رقم )8/297)
ابهبا مكتواب: الصدقة بعشر أمثاهلا، والقرض بثمانية عشر( وحسنه األلباين يف اجلنة، فرأى على 

 (. 3407( رقم )7/1201سلسلة األحاديث الصحيحة )
 ( ساقطة من )أ،ب(. 6)
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قرض الشيء »أُعلمها بعُد، ويؤيده خرب البيهقي مرفوًعا:  ♀فيه على أنه  (1)الزايدة/

خبالفها  (4)د  ]العوض[مع أن  فيه ر  (3)، وقد يستشكل أبنه كيف ]يفضلها[(2)«خري من صدقته
وأنه يصون ماء وجه من ال يعتاد  ،وميكن أن جياب: أبن  الغالب فيه أن ال يقع إال حملتاج

خبالفها، ومنه يُعلم اجلمع بني احلديث األول املقتضي  ،لكل أحد (5)السؤال ]عن بذله[
أبن يقال  ،(6)واحلديث الثاين املقتضي ألفضلية القرض ]مطلًقا[ ،ألفضلية الصدقة مطلًقا

 (8)فضل الصدقَة ابعتبار االبتداء المتيازه عنها ابلصون املذكور، وهي ]فضَلتخُه[ (7)]القرُض[
عند تقابل (9)ابعتبار الغاية؛ المتيازها عنه أبنه ال مقابل فيها وال بدل خبالفه، ]و[

ر املرتتب، الثانية ابعتبار األث (13)وقد ]ترتجح[ (12)األوىل[ (11)قد ]ترتجح (10)]اخلصوصيتني[

                                 

 أ[ من نسخة )ج(. /233] ل( هناية 1)
ال (، من حديث أنس رضي هللا عنه، وقال عقبه: " ق5/354( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )2)

اإلمام أمحد وجدته ىف املسند مرفوعا فهبته فقلت رفعه "، وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث 
 (. 4054( رقم )9/51الضعيفة واملوضوعة )

 ( يف )أ( "يفصلها". 3)
 ( يف)أ( "القرض". 4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )أ( "املقرض". 7)
 ( يف )أ، ج( "فضيلة". 8)
 ( ساقط من )أ(. 9)
 ( يف )ج( "اخلصوصني". 10)
 ( يف )ج( "ترجح". 11)
 ( ساقطة من )ب(. 12)
 ( ساقطة من )ب(. 13)
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إىل  (3)فيه تنفيس كربه ]وإنظار[ (2)أن درهم ]القرض[ (1)ووجه ذكر الثمانية عشر ]يف اخلرب[
فالتضعيف  ،فكان مبنزلة درمهني ومها بعشرين حسنة ،ورده ففيه عباداتن (4)قضاء ]حاجته[

أ[ /90]، ومن مث لو أبرأ منه كان له (5)وهو الباقي فقط؛ ألن املقرض ]يسرتد[ ،بثمانية عشر
 (6)عشرون ثواب األصل واملضاعفة.

وقد حيرم إن غلب على ظنه صرف املقرتض ملا أيخذه يف حرام، وإمنا جيوز ملن علم من 
 ، أو علم املقرض عجزه عنه. (7)كأن كانت له جهة ظاهرة تفي ]به[  ،نفسه الوفاء

احلجر مما ذكره يف  (9)وشرطهما ]معلوم[ ،ومقرتض ،؛ من مقرض(8)وأركانه: ]عاقد[
يشرتط يف  (11)كما ]هو ظاهر، و[(10) كان قرض األعمى واقرتاضه كبيعهوالبيع، ومن مث

على الويل قرض مال موليه لغري  (13)]فيمتنع[ (12)املقرض زايدة على ذلك: كونه أهاًل للتربع

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
 ( يف )أ( "املقرض". 2)
 ( يف )ب( "انتظار". 3)
 ( يف )ج( "فصاحته". 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 (. 3/59للبكري) (، إعانة الطالبني4/220( انظر: هناية احملتاج للرملي )6)
 ( يف )ب( "له". 7)
 ( يف )ب( "عقد". 8)
 ( يف )أ( "مفهوم". 9)
 (. 3/257(، حاشية اجلمل)4/224( انظر: هناية احملتاج للرملي )10)
 ( ساقطة من )ج(. 11)
 162( انظر: احملرر للرافعي ص12)
 ( يف )ب( "فتمنع". 13)
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وذلك  ،أييت (1)لكن بشرط املصلحة كما هو ظاهر ]مما[ ،اضرورة، نعم للقاضي ذلك مطلقً 
 ،بيت املال إذا رأى املصلحة فيه (4)]مال[ (3)، وكذا لإلمام أن يقرض ]من[(2)اله[لكثرة ]اشتغ
 يف الوقف. (5)ذكره الرافعي

  .(7)(6)و]صيغة[ ،ومعقود عليه

أي ما يصح  أن يكون ُمسَلًما  فيه( (8))إمنا يقرض ما ]يسلم[وقد أخذ يف بياهنا فقال: 
والقرض  ،أن املعني ال يسلم فيه (10)يرد عليه/ (9)]فال[ ،فيه مع قطع النظر عن التعيني وعدمه

وبذلك يُعلم أنه جيوز قرض احليوان وغريه مما يصلح إليراد عقد  ،يكون على املعني واملوصوف
أو  (11)خبالف ما ال جيوز السلم فيه؛ ألن  ما ال ينضبط ،السلم عليه؛ لصحة ثبوته يف الذمة

                                 
 ( يف )ب( "ملا". 1)
 ( يف )أ( "إشغاله". 2)
 من )أ(. ( ساقطة 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
  .(6/303( العزيز شرح الوجيز للرافعي )5)
 ( يف )ب،ج( "صفته". 6)
( وصيغته أن يقول أقرضتك أو أسلفتك أو أخذه مبثله أو ملكتك على أن ترد بدله انظر: فتح العزيز 7)

 (. 4/32(، روضة الطالبني للنووي )53-9/52فتح العزيز للرافعي )
 م". ( يف )ب( "سل8)
 ( يف )ج( "وال". 9)
  .أ[ من نسخة )ب(/110]ل( هناية 10)
 ( يف )ج( زايدة "وجوده". 11)
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  .(3)هرد  مثل (2)أو ]يتعسر[ (1)يندر وجوده ]يتعذر[

ب[ كالمه: صحة إقراض منفعة عبد وحنوه يف الذمة شهرًا مثاًل؛ لصحة /90وقضية ]
وعلى هذا التفصيل  ،(4)خبالف منفعة العني ]املعينة[ ،وإمكان رد مثلها صورة ،السلم فيها

وإطالق جوازه يف ابب  ،يف هذا الباب (5)من إطالق منع إقراض املنافعحيمل ما نقله الشيخان 
بناء على ما مر  من جواز املعاملة  ،وصحة إقراض النقد املغشوش؛ لصحة السلم فيه ،(6)اإلجارة

وفرق بني هذا  (9)ضعفه األذرعي ،: ال جيوز قرضه(8()7)وقول الروايين ،حىت يف الذمة ،به

                                 
 ( يف )ج( "ينعدم". 1)
 ( يف )ج( "يتغري". 2)
(، أسىن املطالب 33-4/32(، روضة الطالبني للنووي )365-9/358( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)

  .(3/32ين )(، مغين احملتاج للشربي2/141زكراي األنصاري )
 ( ساقطة من )ج(. 4)
( ونقل النووي عن القاضي حسني قال: وال جيوز إقراض املنافع انظر:، روضة الطالبني للنووي 5)

(4/33 .) 
( احتمال إطالق قول الشَّيَخني هو واألقرب ما مجع به السبكي والبلقيين وغريمها من محل املنع على 6)

وألنه ال ميكن رد مثلها، واجلواز على منفعة غريه من عبد وحنوه،   منفعة العقار كما ميتنع السلم فيها؛
(، 68-3/67كما جيوز السلم فيها وإلمكان رد مثلها الصوري. انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )

  .(3/32مغين احملتاج للشربيين )
 (. 4/33لبني للنووي )ونقل النووي عن القاضي حسني قال: وال جيوز إقراض املنافع انظر:، روضة الطا 
 ( يف )ب( زايدة "ما". 7)
  .(5/69) املذهب للروايين انظر: حبر ( علل أبنه "يؤدي إىل الراب عند رد البدل"8)
  .(3/68( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )9)
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اإلقراض جو ز على خالف القياس؛ لإلرفاق، وجيوز  (3)بعضه ببعض؛ ]ألن[ (2)]بيع[ (1)و]بني[
يار كالراب، ووافقه الزركشي على اخت  (5)فال يضايق ]فيه[ ،الزائد بال شرط (4)وأخذ[ رد  ]الناقص

 وتعبريه ،وإال مل جيز إقراضه؛ للجهل به ،مبا إذا عرف قدر غشه(6)اجلواز، وقي ده السبكي وغريه
 .(7)بذلك أحسن من قول أصله

قرض حنو  فيوهم جواز ،وجاز قرض ما جاز سلمه؛ ألن ما جاز سلمه هو رأس املال
وليس  ،وولدها ،وأختها ،وجاريته ،النار مطلًقا (8)وما ]دخلته[ ،واجملهول القدر ،الآللئ الكبار

فيجوز  ،)خبز( (9)فًا ملا اقتضاه كالم أصله وغريهيستثىن من الضابط املذكور خال)و( مراًدا، 
 (12)كالم النووي  واقتضى (11)واختاره الرافعي ،أ[/91](10)كما قاله مجٌع متقد مون  ،قرضه وزانً 

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
 ( يف )ج( "نفع". 2)
 ( يف )أ،ب( "أبن". 3)
 . ( ساقطة من )ج(4)
 ( يف )ج( "به". 5)
  .(3/68( النقل عن الزركشي والسبكي انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )6)
 . 295( ينظر: شرح احلاوي للقزويين ص7)
 ( يف )ج( "دخلت". 8)
 . 295( وعبارته: ))وجاز قرض ما جاز سلمه فقط((. انظر: احلاوي الصغري ص9)
(، مغين 2/141ريمها. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )( ما قطع به املتويل واملستظهري وغ10)

  .(3/32احملتاج)
انظر:  ( ذكره الرافعي يف "الشرح الصغري" ابجلواز للحاجة واطباق الناس اليه النقل عن الشرح الصغري11)

 ( 5/314) املهمات لألسنوي
 (. 4/33( انظر: روضة الطالبني للنووي )12)



 
438 

األعصار على فعله يف األمصار بال إنكار،  (2)وغريه إلمجاع ]أهل[ (1)ترجيحه ورجحه اإلسنوي
 . (5)(4)وابن عدي (3)وفيه حديث منقطع رواه الطرباين

 (8)[الروبةعدًدا، وقضية كالمه: أنه ال جيوز إقراض ] (7)/: وجيوز إقراضه(6)قال اخلوارزمي

                                 
 .(5/314) وي( انظر: املهمات لألسن1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
، صاحب املعاجم ( هو: أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي، الشامي، الطرباين3)

كانت أمه عكاوية. مسع من: هاشم الثالثة. مولده: مبدينة عكا، يف شهر صفر، سنة ستني ومائتني، و 
بن مرثد الطرباين، وأمحد بن مسعود اخلياط، ومسع من: حنو ألف شيخ أو يزيدون. وله تصانيف منها: 
)املعجم الصغري(، و )املعجم الكبري(، و )املعجم األوسط( تويف: لليلتني بقيتا من ذي القعدة سنة 

 وبعدها(. 16/119ستني وثالث مائة. انظر: سري أعالم النبالء)
عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن حممد بن مبارك بن  ( هو: اإلمام، احلافظ، الناقد، اجلوال، أبو أمحد4)

ه وعال إسناد، وجرح وعدل ، صاحب كتاب )الكامل( يف اجلرح والتعديل، طال عمر القطان اجلرجاين
وصحح وعلل. مات يف مجادى اآلخرة سنة مخس وستني وثالث مائة انظر: سري أعالم النبالء 

 ( 381(، طبقات احلفاظ للسيوطي )ص: 16/154)
( من طريق حممد بن عبد امللك األنصاري، 6/160( أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )5)

ن عائشة رضي هللا عنها، قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ال حدثنا الزهري، عن عروة ع
 أبس أن يستقرض القوم من جرياهنم اخلبز فيقضون أصغر منه أو أكرب(. 

غري حممد بن عبد امللك، وكل أحاديثه مما ال  الزهريوذكر ابن عدي أنه حديث منكر، ال يرويه عن       
 داً، يتابعه الثقات عليه، وهو ضعيف ج

 (: " وقال فيه أمحد: "وكان أعمى يضع احلديث ويكذب ". 5/233وقال األلباين يف إرواء الغليل )      
  .(2/141( النقل عن اخلوارزمي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ب[ من نسخة )ج(. /233]ل( هناية 7)
 ( يف )ج( "الروية". 8)
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يشعر جبواز قرض  (2)، وكالم الروضة(1)تُلقى على احلليب لريوب ،وهي مخرية من اللنب احلامض
وهو قياس ما مر  من صحة السلم يف املخيض اخلالص عن املاء، ووصفه  ،اخلمري احلامض

؛ ألهنا فيه مقصودة  .(3)قاله الزركشي ،ابحلموضة ال تضر 

 ،عن األصحاب (5)كما نقله ابن الرفعة  ،من دار جزء (4)ويستثىن أيًضا جواز ]إقراض[
، لكن محله السبكي على ما إذا مل يزد اجلزء على النصف؛ ألن له (6)واقتضاه كالم الشيخني

أن ذلك  ،(10)وتبعهما يف اإلسعاد ،(9)أوجه من قول الزركشي كاملتويل (8)مثاًل ]وهذا[ (7)حينئذ
أبنه ال جيوز  (12)املاوردي (11)وصر ح ]به[ وهو أن  الواجب رد  القيمة، ،مبين على ضعيف

 كما ال جيوز السلم فيه.  ،إقراض العقار

                                 
 (. 1/440منظور) البنلسان العرب  (1/140( انظر: الصحاح للفارايب )1)
 (. 4/33( انظر: روضة الطالبني للنووي )2)
  .(2/141( النقل عن الزركشي: انظر حاشية الرملي الكبري)3)
 ( يف )ج( "قرض". 4)
  .(9/376( انظر: كفاية النبيه البن الرفعة ) 5)
(، روضة الطالبني للنووي 9/429( واقتضاه كالم الشيخني يف الشفعة انظر: فتح العزيز للرافعي )6)

(5/78 .) 
 ( يف )أ( زايدة "و". 7)
 ( يف )ب( "وهو". 8)
  .(2/141( النقل عن السبكي والزركشي واملتويل. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9)
 .حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل1382( انظر: اإلسعاد ص10)
 ( ساقطة من )أ،ب(. 11)
  .(5/352ي الكبري للماوردي )( انظر: احلاو 12)
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أو  ،وإن كان املقرتض ويل صيب له ،غري مشتهاة ،وقرانء ،ولو رتقاء )ال أمة حتلر ملقرتض(
؛ ألنه عقد جائز يثبت فيه (2)وإن جاز السلم فيها ،(1)فإنه ال جيوز ]إقراضها[ ،وحنوه ،ممسوًحا

، (3)ب[ مث يرد ها فيشبه إعارة اجلواري ]للوطء[/91] ،واالسرتداد، ورمبا يطؤها املقرتض ،الرد  
وإمنا جاز إسالم أمة صغرية يف كبرية ورد ها عن املسلم فيه إذا كربت؛ ألهنا غري منظور عند 

وإن كربت إال برضى املسلم  ،العقد إىل أخذها إذا كربت، وألن املسلم ليس متمكًنا من أخذها
أن يهب فرعه أمة حتل  ،(5)املقرتضة فيهما، وإمنا جاز أيًضا لألب/ (4)خبالف ]األمة[ ،هإلي

]مع تعذر رجوع األصل  ،الزم من جهة الفرع (7)مع جواز اسرتدادها؛ ألن العقد ]مَث [ (6)]له[
إذا وطئها حرمت على األب؛ ]ألنه  (9)]وألنه[ (8)يف اهلبة دون القرض، وهذا أوىل من التعليل[

، أما بعض من حتل  له فيجوز كما هو ظاهر إقراضه (10)نقوض بقرض األصل جاريته للفرع[م
، وأما (11)وإن كان غري شريك أو شريًكا وأبقى منه شيًئا؛ لعدم حل ها حينئذ ]للمقرتض[ ،له

                                 
 ( يف )ب( "اقرتاضها". 1)
( احلاوي الكبري 122-3/121( مل جيز على األظهر واملنصوص قدميا وجديدا. انظر: االم للشافعي )2)

  .(377-9/376(، كفاية النبيه البن الرفعة ) 4/32(، روضة الطالبني للنووي )5/352للماوردي )
 ( يف )ب( "للموطئ". 3)
 اقطة من )ج(. ( س4)
  .ب[ من نسخة )ب(/110]ل( هناية 5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 ما بني معقوفتني ليس يف )ج(. ( 7)
 ( اجلملة ساقطة من )أ،ب(. 8)
 ( يف )ج( "أبنه". 9)
 ( اجلملة ساقطة من )أ،ب(. 10)
 ( يف )ج( "للمقرض". 11)
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 ،أمها (3)]بوطئه[ (2)بل أوىل ]احملر مة[ ،(1)و]مثلهما[ ،أو حنوه ،أو متجس ،من ال حتل  له حملرمي ة
كما   ،وعمتها ،ومثلها أخت الزوجة ،فيجوز إقراضها له ،بشبهة، وبنفيه هلا بلعان ،أو بنتها

 (6)وعليه ففارقت اجملوسية أبنه ]يقدر على[ ،املنع (5)لكن رجح اإلسنوي ،(4)اقتضاه كالمهم
والقول  ،اخلنثى؛ المتناع السلم فيه (7)وميتنع ]إقرتاض[ ،خبالف تلك ،حل  هذه بطالق أختها

 (10)]وابن العماد ،: خطأ(9)قال الزركشي ،؛ ألن املانع وهو كونه أمة مل يتحقق(8)وازه ]مطلًقا[جب
وصف املسلم فيه من الذكورة أو األنوثة  ،ويتعذر وصفه مبا جيب ،ووجهه أنه يعز وجوده ،غلط

 (.11)يف احليوان[

                                 
 ( يف )ج( "مثلها". 1)
 ( يف )ب( "احملرمية". 2)
 بوطئها". ( يف )أ،ب( "3)
 .(4/32(، روضة الطالبني للنووي )3/546(، التهذيب للبغوي )3/186( انظر: املهذب للشريازي)4)
  .(3/32(، مغين احملتاج للشربيين )2/142( النقل عن األسنوي: انظر أسىن املطالب زكراي األنصاري )5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )ج( "إقراض". 7)
 ( ساقطة من )أ،ب(. 8)
  .(2/142النقل عن الزركشي: انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) (9)
ولد قبل اخلمسني واشتغل يف  ( هو: أمحد بن عماد بن حممد الشيخ شهاب الدين األقفهسي املصري10)

عن الشيخ مجال الدين اإلسنوي وقرأ عليه من أول املهمات، له الفقه والعربية وغري ذلك وأخذ 
تصانيف عديدة منها التعقيبات على املهمات، وكتاب تسهيل املقاصد لزوار املساجد، وكتاب التبيان 
فيما حيل وحيرم من احليوان، تويف سنة مثان ومثامنائة. انظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة 

  .(1/184لي )(، األعالم للزرك4/15)
 ( اجلملة ساقطة من )أ،ب(. 11)
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وغريه أبنه  (2)أ[ ونظر فيه السبكي/92] ،: جيوز إقراض األمة للخنثى(1)ويف شرح مسلم
ويف قرض اخلنثى  ،: األشبه املنع هنا(4)قال األذرعي (3)قد يصري واضًحا فيطؤها ويرد ها،]و[

وقد ينظر فيه أبن إيضاحه ليس أقرب من ظهور  ،للخنثى بناء على االحتياط يف أحكامه
لنظر نظر هو إليه فيما أييت، وال احتياط مع حرمة الوطء حال اإلقراض إال اب (5)املالك الذي

وأن  اخلنثى ميتنع لرياد  ،وقد علمت بعده، ]فاألوجه ما يف شرح مسلم ،قد يتضح (6)]إىل أنه[
 بل لعدم صحة السلم فيه كما تقرر. ،ال لالحتياط ،القرض عليه

مث رأيت ابن العماد قال قال ما يف شرح مسلم واضح، مث حبث أنه لو ابن اخلنثى املقرض 
والفرق بني ما هنا والنكاح  ،ن اخلنثى املنكوح امرأة، وفيه نظركما لو اب  ،لرجل رجاًل مل يصح

 .(7)بناء على ما أييت فيه واضح[

لكن فرق  ،وبه صر ح اجلرجاين ،وقضي ة كالمهم: أنه ميتنع على املتلفظ مبلك أمة حتل  له 
 (10)]كالبيع[ )إبجياب(مَث  بعيد وهو أوجه، وإمنا يقرض  (9)أبن ظهور ]املالك[ (8)األذرعي

                                 
  .(11/37( انظر: شرح مسلم للنووي )1)
 (. 2/142( النقل عن السبكي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 3)
 (. 3/68( النقل عن االذرعي. انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )4)
 ( يف )ج( زايدة "هو". 5)
 ( يف )ب( "أبنه". 6)
 ( اجلملة ساقطة من )أ،ب(. 7)
(، مغين احملتاج للشربيين 2/142( النقل عن اجلرجاين واألذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)

(3/32 .) 
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( يف )ب( "كاملبيع". 10)
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وظاهر أن  ،وإن مل يقل فيها مبثله؛ ألن ذلك هو موضوعهما ،)أسلفتك(أو  ،)كأقرضتك(
أو خذه  ،)ملكتكه على أن ترد بدله(أو  )خذه مبثله(أو  ،الكالم فيمن عرفا معىن أسلفتك

ال حاجة  ،وغريه ،(2)وحذفها لقول أيب زرعة ،(1)ورد  بدله كما يف أصله ،واصرفه يف حوائجك
/  ،ورد  بدله ،بل يكفي خذه ،فه يف حوائجكلقوله: واصر  أن  ،يف البيع (3)كخذه مبثله، ومر 

وغريه  (5)البيع والقرض فيأيت مثله هنا قاله السبكي (4)خذه بكذا أو حنوه كناية فيه ]الحتماله[
 ،(6)]أي والقرض كما تقرر[ ،أبن خذه بعشرة حيتمل البيع واإلجارة ،لكن فرق ابن العماد

فكان صرحًيا كما يدل  ،ب[ غري القرض/92فإنه ال حيتمل] ،خبالف خذه مبثله ،فاحتاج لنية
لكن  ،وال كناية ،وغريمها، وأما خذه فقط فليست صرحًيا (8)كالشيخني  ،(7)عليه كالم املصنف

ينبغي أنه لو سبقه استيجاب فإن كان حنو أعطين هذا كان هبة، أو أقرضين هذا كان قرًضا، 
اقتصر على ملكتكه فهو  (11)فيما قاله، ]ولو[ (10)ال حصر ]للصيغ[ (9)وأفاد ابلكاف ]أنه[

                                 
 .295( احلاوي الصغري للقزويين ص1)
  .(1/819زرعه )( انظر: حترير الفتاوي أليب 2)
  .أ[ من نسخة )ج(/234]ل( هناية 3)
 ( يف )ب( "كاحتماله". 4)
  .(2/140( النقل عن السبكي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
  .(2/147( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )7)
  .(4/32 للنووي )(، روضة الطالبني356-9/353( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
 ( يف )ج( "ألنه". 9)
 ( يف )أ( "للمنع". 10)
 ( يف )أ( "فلو". 11)
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أو يف ذكره صدق  (2)قيمة البدل صدق املالك؛ ألنه أعرف ]بنفسه[ (1)هبة، فإن اختلفا ]يف[
والصيغة  ،؛ ألن األصل عدم ذكره(4)خالفًا ملا يف األنوار ،(3)على املنقول املعتمد ،اآلخذ بيمينه

حيث حيلف كلٌّ  ،أو هبة (5)ذا فارق ما لو اختلفا يف كون العقد ]بيًعا[ظاهرة فيما اد عاه، وهب
حيث  ،فقال: بل بال عوض ،على نفي دعوى اآلخر، وما لو قال للمضطر أطعمتك بعوض

خبالف ما حنن فيه، أو  ،وال ظاهر خيالف ما اد عاه ،يصدق املطعم؛ ألنه أعرف بكيفية بدله
أنه كناية الحتماله القرض واهلبة،  (7)يتجه/ (6)على خذه واصرفه يف حوائجك ]فالذي[

وقبلت قرضه ملا  ،ومتلكته مبثله ،كأقرضته  ،متصل به يف اللفظ موافق له يف املعىن )وقبول(
إطعام اجلائع وكسوة  (9)]و[ ،، نعم القرض احلكمي كاإلنفاق على اللقيط احملتاج(8)]ذكر[

أ[ابلبيع أن االلتماس من /93شبيههم هذا ]ت (10)العاري ال يفتقر إىل إجياب وقبول، ]وقضية[
 ،املقرتض كأقرضين يقوم مقام القبول (11)املقرض كاقرِتض مين  يقوم مقام اإلجياب، و ]من[

                                 
 ( يف )ب( "على". 1)
 ( يف )أ( "بنيته". 2)
  .(4/32(، روضة الطالبني للنووي )356-9/353( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
 (.1/512( انظر: األنوار لألردبيلي )4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 "والذي".  ( يف )ب(6)
  .أ[ من نسخة )ب(/111]ل( هناية 7)
 ( يف )ب( "ذكره". 8)
 ( يف )ب( "أو". 9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
 ( ساقطة من )ب(. 11)
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 ،من الشروط (3()2)ومجيع ما مر ]مَث [ ،مَث   ،(1)السابق وأنه أييت فيه خالف املعاطاة ،وهو ظاهر
اؤه، نعم إن أقرضه على أن يستبني مقداره ويرد  ويشرتط أيًضا العلم ابلقدر والصفة ليتأت ى أد

إن مل  ،عكسه (7)املكيل وزاًن ]و[ (6)]إقرتاض[ (5)وجيوز ]أيًضا[ ،(4)كما يف األنوار  ،مثله صح  
 يتجاف يف املكيال كالسلم.

أو الشيء  ،أي: املقرتض ،ابلبناء للفاعل أو املفعول كما يف نسخة معتمدة )وملك(
فيلزمه  ،وأوىل لثبوته بعوض ،وإن مل يتصرف فيه كاملوهوب ،قرضإبذن امل )بقبض(املقرض 

  .(8)ويعتق عليه إن كان قريبه ،نفقته

فإن كان قبل طول  ،مث سلم إليه ألًفا ،وقبل املقرتض وتفرقا ،ولو قال: أقرضتك ألًفا
الفصل عرفًا جاز؛ ألن الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض وإال مل جيز، قال يف الروضة  

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
(، هناية احملتاج للرملي 3/30(، مغين احملتاج للشربيين )2/141( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)

(4/222-223).  
 ما بني معقوفتني ليس يف )ج(. ( 3)
  .(1/513( انظر: األنوار لألردبيلي )4)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 5)
 ( يف )ج( "إقراض". 6)
 ( يف )ب( "أو". 7)
-9/390(، فتح العزيز للرافعي )5/354( وهو األظهر من القوالن. انظر: احلاوي الكبري للماوردي )8)

 (. 3/35 احملتاج للشربيين )(، مغين4/35(، روضة الطالبني للنووي )391
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 .(3)السبكي (2)؛ ألنه ال ميكن البناء مع طول الفصل وهو ظاهر وإن ]استغربه[(1)هذبكامل

وإن طال  ،األلف مثاًل وتفرقا مث سلمها إليه فيجوز (4)أم ا لو قال أقرضتك ]هذه[
بل جيوز أن يكون على  ،، ومبا تقرر يُعلم أن القرض ال جيب إيراده على معني(5)الفصل

 .(7)[(6)ب[ ]على التفصيل السابق خالفًا للبغوي/93غري اجمللس]ولو يف  ،مث يعني ،موصوف

 

۞۞۞۞۞۞ 

  

                                 
 (. 4/36(، روضة الطالبني للنووي )3/183( انظر: املهذب للشريازي )1)
 ( يف )أ( "أشعر به". 2)
 (. 1/364( انظر: فتاوى السبكي )3)
 ( يف )ج( "هذا". 4)
 (. 3/31(، مغين احملتاج للشربيين )2/144( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 (. 7/227يب للبغوي )( التهذ6)
 ( اجلملة يف )ج( "خالفاً للبغوي على التفصيل السابق". 7)
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 :فرع

كان توكياًل ال قرًضا؛ ألن اإلنسان يف   ،قال لغريه: ُخذ ِمن َديين الذي على زيد ألًفا قرًضا
إزالة ملكه ال يصري وكياًل لغريه، أو ِمن وديعيت اليت عنده كان قرًضا، ولو قال أقرضين مخسة 

كان جعالة،   ،يل مائة ولك عشرة (2)، أو ]اقرتض[(1)خالفًا للقفال ،مل جيز ،ا عن زكايتوأد ه
 ،فإن أقرضها له املأمور من ماله مل يستحق العشرة، أو ادفع مائة قرًضا علي  إىل وكيلي فالن

وليس  ،وقد انتهت وكالته مبوت اآلمر ،مل يطالب الدافع اآلخذ؛ ألنه وكيل ،فدفع مث مات اآلمر
ال مبا دفع خصوًصا،  ،وحق الدافع يتعلق برتكة امليت عموًما ،فإنخ رد  ضمن للورثة ،ه الرد  عليهل

]قال البغوي: وال جيوز للقابض أن يشهد للدافع أبن  له على فالن امليت كذا أو ادفع إيل  قرًضا 
رض يل على له؛ ألن قول الدافع مقبول فيما عليه أين دفعته إليك لفالن؛ الحتماله وهو أنه ق

مل يربأ واملالك الغاصب برد  ،(3)فالن، قال: ولو أمر املقرض املقرتض يرد  القرض لداره/
فقال:  ،املغصوب إليها بريء؛ ألن هذا عني ماله وذاك بذله، ولو قال لغريه: أقرضين عشرة

د فال بد  من إقراض جديد، فإن كانت العشرة وديعة عن ،كان وكياًل   ،فأخذها ،خذها من فالن
  .(5)(4)فالن كان قرًضا[

                                 
 (.141ص)( انظر: فتاوي القفال 1)
 ( يف )ج( "أقرض". 2)
 ب[ من نسخة )ج(. /234]ل( هناية 3)
 ( اجلملة ساقطة من )أ،ب(. 4)
(، حاشية 2/140(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/37( انظر: روضة الطالبني للنووي )5)

  .(4/230) الشرباملسي
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املعتاد يف األفراح كالقرض يطلبه هو أو وارثه،  (3)أبن ]النقوط[ (2)وغريه (1)وأفىت البالسي
، ]وإن اعتمد ابن العماد األول، (5)وهو األوفق ]بكالمهم[ ،(4)وخالف يف ذلك البلقيين

عتماد املكافأة واملطالبة وا ،بل لو مل يوجد صورة القرض ابلكلية ،ودعوى أنه قرض فاسد ممنوعة
 ال يلحقه به كما هو ظاهر.

وقصد العوضية صريح فيما  ،وكالمهم اآليت يف هدية لألدىن لألعلى مع اعتبار املكافأة
حيث  ،ولو حنو اخلائن ،فيفطن له، وبىن ابن العماد على الرجوع أنه يرجع ملن قبض منه ،ذكرته

، ومع (6)وإال رجع على اآلذن[ ،يف الدفع إليهقصد العوضية هذا إن مل أيذن له ذوا الدعوة 
وعلى املقرتض  ،(7)أ[ ]بعينه[/94ملا اقرتضه] )ردٌّ(للمقرتض  )جاز(حصول امللك ابلقبض 

                                 
 ( يف )أ( "السقوط". 1)
 (.5/44) (، حاشية الشرواين7/393( كاألزرق اليمين انظر: النجم الوهاج للدَِّمريي )2)
: فقيه شافعي نسبته إىل ابلس ( هو: حممد بن علي بن حممد بن عقيل، أبو احلسن، جنم الدين البالسي3)

 )بني حلب والرقة( اشتهر مبصر وخدم بعض األمراء، مث ترك ودرس ابلطيربسية. 
-6/287) يف أحكام العبادات( انظر: األعالم للزركلي وأضر قبل وفاته بيسري. وتويف مبصر. له )خمتصر

288 ) 
 (. 3/256شية اجلمل)انظر: حا ةنه هبإ( قال البلقيين 4)
 ( يف )أ( "بقواعدهم"، ويف )ب( "لكالمهم". 5)
( ما بني معقوفتني ليس يف )أ،ب(، وفيها بداًل منه: )ولو قال مدعى عليه مبال  آلخر: ادفعه للمدعي 6)

وارجع علي  أو حنوه ففعل رجع عليه ألن له غرضًا يف ذلك، ومثله أعط هذا الفقري كذا أو أطعمه أو 
األسري أو أعِط هذا الشاعر أو الظامل كذا ]فريجع على اآلمر[(، وما بني املعقوفني األخريين  افِد هذا

 يف )ب( "لرجع على". 
 ( يف )ب( "بعيبه". 7)
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 .(1)قاله املاوردي ،أو مثله سليًما ،إال إذا نقص فله قبوله مع األرش ،قبوله

وإن كان مؤجرًا  ،د هر  (2)له حيث كان يف ملك املقرتض ]فيلزمه[ )اسرتداد(للمقرض )و(
أو زال عن مالكه مث عاد على األوجه؛ ألن له تغرمي بدله عند  ،عتقه بصفة (3)أو معلًقا/

، وبه فارق عدم الرجوع يف نظريه من اهلبة للولد، نعم إن تعل ق به (4)فاملطالبة بعينه أوىل ،الفوات
إذا وجده مؤجرًا  (5)يما[]وف ،فال رجوع ،وتعلق أرش جناية برقبته ،وكتابة ،حق  الزم كرهن

أو أيخذ مثله، ولو زاد رجع يف زايدته املتصلة دون  ،بل أيخذه مسلوب املنفعة ،أرش (6)]فال[
قال الشارح: أو  ،إذا مل يسرتد عني القرض لتلفه حًسا أو شرًعا (8)، ]و[(7)املنفصلة

ملا  )ردر املثل( على املقرتض )وجب(وطلب املقرض االستيفاء  ،على عدم رده (9)]التفاقهما[
 (11)يف املتقو م؛ ]ملا[ )صورًة( (10)يف نقد بطل التعامل به، ]و[ )ولو( ،اقرتضه حقيقًة يف املثلي

                                 
  .(5/354( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )1)
 ( يف )ب،ج( "ويلزمه". 2)
  .ب[ من نسخة )ب(/111]ل( هناية 3)
 (.4/35(، روضة الطالبني للنووي )396-9/394فتح العزيز للرافعي ) (،3/456( الوسيط للغزايل )4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( يف )ب،ج( "ال". 6)
 (. 3/35(، مغين احملتاج للشربيين )2/143( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )ب( "ال تفارقهما". 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
 "كما". ( يف )ب( 11)
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والرابعي  (3)]من اإلبل[ (2)، والبكر ]الثين[(1)استقرض بكرًا ورد  رابعًيا ♀صح  أنه 

الفتقر إىل  (4)]قيمته[ وألنه لو وجبت ،منها بفتح الراء وختفيف الباء ما دخل يف السنة السابعة
 . (5)العلم هبا

 ،وعدِو الداب ة ،ب[ العبد/94اعتبار ما فيه من املعاين كحرفة ] (7)ابن النقيب (6)وحبث
وغريه ويؤيده ما  (8)فإن مل يتأت  اعترب مع الصورة مراعاة القيمة وهو ظاهر واعتمده الزركشي

يمة صدق املستقرض بيمينه؛ ألنه غارم، أييت من اعتبار الصفة، وإذا اختلفا يف الصفة أو الق
بقيد  ،)فيه(ـأداء مسلم )كـ( (10)أي: ]املقرتض[ )وأداؤه( (9)وقيل جيب يف املتقو م رد  القيمة

 ،، فال جيب قبول الرديء عن اجليد)صفة وزمااًن ومكااًن( ،فحكمهما واحد )حل(زاده بقوله: 
وإال وجب قبوله كما أفهمه كالم  ،(11)وال قبوله يف زمن هنب إن كان أقرضه يف زمن أمن

                                 
 ( تقدم خترجيه. 1)
 ( يف )أ،ج( "الفيت" واملثبت من )ب(. 2)
 ما بني معقوفتني ليس يف )ج(. ( 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
روضة الطالبني  ،(163ص)( على األصح من الوجهني وقيل يرد القيمه ابملتقوم. انظر: احملرر للرافعي 5)

 (.3/33(، مغين احملتاج للشربيين )2/144(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/33للنووي )
 ( يف )ب( زايدة "األذرعي". 6)
 (.3/33( النقل عنه انظر: مغين احملتاج للشربيين )7)
( قال الزركشي املراد ابلصورة أن يكون على هيئته اليت ختتلف هبا القيمة. النقل عن الزركشي. انظر: 8)

  .(2/144حاشية الرملي الكبري)
 . (167ص)ر ( انظر: احملر 9)
 ( يف )أ( "للقرض". 10)
 (. 2/143( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )11)
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، وتردد األذرعي (1)خالفًا ملا يومهه كالم املصنف يف الشرح ،ومشى عليه مجعٌ  صاحب التعجيز
وحيتمل أن يقال: إن كان العائد من  ،مث عاد ،زال اخلوف الذي وقع فيه القرض (2)فيما لو

وال  ،لزمه القبول وإال فال، وله املطالبة به أي  وقت شاء ،أو دونهوهو مساو  له  ،جنس األول
أو   ،ومل يتحملها املقرتض ،]إن كان حلمله مؤنة ،يلزمه أيًضا قبول املثل يف غري مكان اإلقراض

إال إذا مل يكن حلمله  (3)وال يلزم املقرتض الدفع يف غري مكان اإلقراض[ ،كان املكان خموفًا
من كل  ،)يف غيبته(على املقرتض  )نعم له(وحتملها املقرض كما أفهمه قوله، أو له مؤنة  ،مؤنة

ال  ،أ[ فيطالبه هبا مث اعتياًضا/95يف محله] )قيمة ذي مؤنة( ،منهما عن حمل اإلقراض
فعلم أنه ال يطالبه مبثله إذا مل يتحم ل  ،(4)جلواز االعتياض عنه خبالف نظريه يف السلم ،للحيلولة

فاملانع من طلب املثل  ،ما ال مؤنة حلمله ،يطالبه مبثله (5)و ]أنه[ ،فيه من الكلفة مؤنة محله؛ ملا
كون قيمة بلد املطالبة أكثر من قيمة بلد   (7)وكثري مؤنة احلمل وعند آخرين (6)عند الشيخني

 .(8)اإلقراض واألول أوجه خالفًا لألذرعي

                                 
 (.149-2/148( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )1)
 ( يف )ج( زايدة "قال". 2)
 ( اجلملة ما بني املعقوفتني ساقط من )ج(. 3)
  .(3/547( التهذيب للبغوي )3/190( انظر: املهذب للشريازي)4)
 ( يف )ب( "أن". 5)
  .(4/36(، روضة الطالبني للنووي )9/343( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
كون قيمة بلد املطالبة أكثر من قيمة بلد اإلقراض انظر: أسىن املطالب   ( عند مجاعة: منهم ابن الصباغ7)

  .(3/33) (، مغين احملتاج للشربيين2/143لزكراي األنصاري )
  .(4/230(، هناية احملتاج للرملي )2/143( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
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مؤنة   (1)يمة البلدين وللنقل/وقوله: إن كاًل علة مستقلة مردود أيًضا؛ إذ لو اتفقت ق
فكيف يكون كل منهما مع ذلك  ،(3)وابملثل عند ابن الصباغ ،(2)عند الشيخني ،طالب ابلقيمة

أ م[ لو كان ينقل من بلد املطالبة إىل بلد القرض جاز  112]/علة مستقلة، وقضية ذلك أنه
 ومن نظريه يف السلم.  ،وهو حمتمل ،كلفة فيه  مَث  إذ ال ،للمقرض طلب املثل أيًضا

 (4)وإن حبث الزركشي ،وهو متجه ،وقضية كالمهم: أنه جيب حتصيل املثل وإن غال مثنه
 ما ال يتوسع يف غريه.  (5)فيتوسع فيه ،قال: ألنه عقد إرفاق ،العدول للقيمة

هلا منه؛  (7)[لب()طأي وقت ] )يوم(حمل  التمل ك  (6)؛ ألنه)ببلد القرض(وتعترب قيمته 
ولو اجتمعا ببلد  ،(8)ألنه وقت استحقاقها وينقطع هبا حق  املقرض؛ ألهنا للفيصولة كما مر  

 )وفسد( ،(9)ب[ اسرتدادها/95وال للمقرتض ] ،اإلقراض مل يكن للمقرض رد ها وطلب املثل
"كل قرض جر : ╚لقول مجع من الصحابة  )بشرط جرر نفع مقرض(القرض 

                                 

 أ[من نسخة )ج( /235]ل( هناية 1)
  .(4/36(، روضة الطالبني للنووي )9/344( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
  .(4/230تاج للرملي )انظر: هناية احمل ( النقل عن ابن الصباغ3)
 ( 2/143( النقل عن الزركشي انظر: حاشية الرملي الكبري)4)
 ( يف )ج( زايدة "فيه". 5)
 ( يف )ب( زايدة "يف". 6)
 ( يف )ج( "طلبه". 7)
(، مغين احملتاج للشربيين 2/143(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3/190) ( املهذب للشريازي8)

(3/33 .) 
 (. 3/33(، مغين احملتاج للشربيين )2/143 املطالب لزكراي األنصاري )( انظر: أسىن9)
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: صحيح، (5)والغزايل ،(4)، وقال اإلمام(3)، وروي ذلك خربًا لكنه ضعيف(2)فهو راب" (1)[]منفعة
فمنع  ،فإذا شرط فيه لنفسه حًقا خرج عن موضوعه ،واملعىن فيه أن  موضوع القرض اإلرفاق

ا "أبن أيخذ بعريً  :¶لعبد هللا بن عمرو بن العاص  ♀ (6)صحته، و ]أمره[

السلم إذ ال  (8)]أو[ ،(7)" حممول على البيع كما صر حت به رواية أيب داودببعريين إىل أجل
يشرط يف عقد  )كأن(وذلك  ،جبامع امتناع التفاضل فيهما ،كالصرف  (9)أجل يف القرض

                                 
 ( يف )ب( "منفعته". 1)
 -صلى هللا عليه وسلم-( ن فضالة بن عبيد صاحب النىب 5/350( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )2)

السنن أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الراب( وقال عنه موقوف، وقال يف معرفة 
(: " وروينا يف معناه عن عبد هللا بن مسعود، وأيب بن كعب، وعبد هللا بن سالم، وابن 8/169)

 عباس". 
( رقم 1/500( أخرجه احلارث بن أيب أسامة كما يف بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث للهيثمي )3)

قال رسول هللا  ( من طريق سوار بن مصعب عن عمارة اهلمداين، قال: مسعت عليا يقول:437)
(، وابن 6/621صلى هللا عليه وسلم: )كل قرض جر منفعة فهو راب( قال ابن امللقن يف البدر املنري )

 (: "يف إسناده سوار بن مصعب وهو مرتوك". 4/1824حجر يف التلخيص احلبري )
 ( 5/452( انظر: هناية املطلب للجويين )4)
  .(454-3/453( انظر: الوسيط للغزايل )5)
 ( يف )ج( "وامرأة". 6)
ذلك يعين: احليوان ابحليوان نسيئة  يفالرخصة  يف( أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب البيوع، ابب 7)

أمره أن جيهز  -صلى هللا عليه وسلم-( عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا 3357( رقم )3/256)
عري ابلبعريين إىل إبل الصدقة. قالص الصدقة فكان أيخذ الب يفجيشا فنفدت اإلبل فأمره أن أيخذ 

 (. 1358( رقم )5/205وحسنه األلباين يف إرواء الغليل )
 ( يف )ج( "و". 8)
 ( يف )ب( زايدة "يف القرض". 9)
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آخر  )بدين(أو يشهد أو يقر   ،أو أييت له بكفيل ،شيًئا (1)[)يرهنه(القرض على املقرتض ]أن 
لريبح محل  )ببلد آخر(أي: القرض إليه  )يردره(أن  )أو( ،أو مع القرض ،له عليه وحده

 ،(2)أو حنوه ،؛ لكونه زمن هنب)بعد شهر فيه خوف(أن يرد ه إليه  )أو( ،وخطره ،الطريق
 ،خالفًا ملا يومهه تعبري الشارح ،أو بدله فيما يظهر ،ء ابملقرض)ملي(أي املقرتض  )وهو(

فال يوثق  ،، وخرج به املعسر؛ إذ ال وثوق بذمته(3)ابلواو، والتقييد هبذا يف األخرية من زايدته
أ[ لعود النفع إىل /96فإقراضه مظن ة] ،خبالف املليء فإنه موثوق بذمته ،بعود النفع إىل املقرض

وسواء أشرط أنه يرد ه إليه يف  ،أم ال ،يًضازمن النهب أ (4)سواء أقرض رده إليه ]يف[ ،املقرض
أو  ،مما اقرتضه )وكذا ردر أكثر(خالفًا ملا زعمه بعض املتكلمني على احلاوي  ،أم ال ،زمن األمن
، وأتى بكذا  ،ولو يف غري الربوي ،أجود منه فإن العقد يفسد ابشرتاط كل منهما؛ ملا مر 

أو  ،أردأ منه (5) أقل مما اقرتضه ]أو[أبن شرط رد   )فإن عكس(لتخصيص مبا بعدها قوله: 
 )أو أن يقرضه(ال غرض فيه أبن مل جتر منفعة للمقرض  )أو شرط أجاًل( ،مكسرًا عن صحيح

بل  ،القرض؛ ألن ما جر ه من املنفعة ليس للمقرض )صح(أيًضا  )ًثنًيا وال غرض(قرًضا 
؛ )وفسد الشرط( ،ا حسًناووعده وعدً  ،فكأن ه زاد يف اإلرفاق ،والعقد عقد إرفاق ،للمقرتض

                                 
 ( يف )ب( "برهنه". 1)
 357-5/355)  للماوردي ( ففي كل هذه الصور القرض فاسد وهو املذهب. انظر: احلاوي الكبري2)

(، التهذيب للبغوي 454-3/453(، الوسيط للغزايل )189-3/187) (، املهذب للشريازي
  .(35-4/34(، روضة الطالبني للنووي )3/544-547)

  .(4/34(، روضة الطالبني للنووي )9/380انظر: فتح العزيز للرافعي ) والروضة( وهو يف فتح العزيز 3)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 4)
 ( يف )ج( "لو". 5)
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 ،لقوة داعي القرض؛ ألنه مستحب ،وإمنا فسد الرهن يف نظري ذلك ،(1)ألنه وعد ال يلزم
 خبالف الرهن. 

أم ا إذا كان له غرض يف  ،كما يف أتجيل الدين احلال  (2)ويندب الوفاء ابشرتاط ]ما ذكر[
فيفسد العقد أيًضا؛ ألنه جر  ،أو اإلقراض اثنًيا؛ لكون الزمن زمن هنب وحنوه ،اشرتاط األجل
أي: قبول  ،يف العقد )بال شرط(وصل للمقرض من املقرتض  (3)/)وجاز نفع(نفًعا حينئذ، 

ب[ يف الربوي؛ ملا مر أنه /96بل يسن للمقرتض ذلك ولو ] ،ذلك ورد ه من غري كراهة
أو  هذا إن اقرتض لنفسه فإن اقرتض حملجورة (5)رد  رابعًيا (4)اقرتض بكًرا ]و[ ♀

، (7)تعو د الزايدة بقبضها مكروه (6)واألوجه أن اإلقراض ]ممن[ ،جلهة وقف امتنع رد  الزائد
 (10)األوىل للمقرض وكل دائن عدم قبول رفق من املدين وظاهر كالمهم ]أن [ (9)]و[ (8)]نعم[

                                 
(، فتح العزيز 3/544(، التهذيب للبغوي )3/188ظر: املهذب للشريازي)( على أصح الوجهني. ان1)

 (. 4/35(، روضة الطالبني للنووي )383-9/382للرافعي )
 ( ساقطة من )أ(. 2)
  .ب[ من نسخة )ب(/112]ل( هناية 3)
 ( يف )ب،ج( "أو". 4)
 ( تقدم خترجيه. 5)
 ( يف )أ( "ملن". 6)
 (. 4/231(، هناية احملتاج للرملي )2/142نصاري )( انظر: أسىن املطالب لزكراي األ7)
 ( ساقطة من )أ،ب(. 8)
 ( ساقطة من )ج(. 9)
 ( يف )ج( "يف". 10)
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فيه فاغتفر  ،ويوجه أبنه وقع تبًعا ،(1)املقرض ميلك الزائد من غري لفظ متليك من ]املقرتض[
: ال بد  من إجياب (2)وأبنه يشبه اهلدية وهي ال تفتقر للفظ، وبه يندفع قول الرميي ،ذلك

عليه مل يرجع  (4)من أن املقرض إذا دفع أكثر مما/ (3)ويعلم صحة ما أفىت به ابن عجيل ،وقبول
 ،ليه حلفوأنه إمنا دفع ذلك ظًنا منه أنه الذي ع ،ابلزائد، نعم يتجه أنه لو اد عى اجلهل ابلقدر

 ورجع فيه.

 كما أفهمه ما قدمه.   ،به )شرط رهن(جاز يف القرض )و( 

وقد ُيستفاد من تفريق  ،به وال بد  من تعيينهما نظري ما مر  يف البيع )كفيل(شرط )و(
؛ ألن هذه األمور )عند حاكم(أو إشهاد به  )إقرار(شرط  (5)[)و(]أ ،فهو أحسن ،أصله هلما
هبا الفسخ على قياس  (9)]املقرتض[ (8)فيلزم وله إذا مل ]يوف[ ،(7)ئدةال منافع زا (6)]توثيقات[

                                 
 ( يف )ج( "املقرض". 1)
الشافعية يف اليمن. نسبته إىل ، مجال الدين: من كبار ( هو: حممد بن عبد هللا احلثيثي الصرديف الرميي2)

انحية )رمية( كان مقدما عند امللوك. وتوىل قضاء األقضية يف زبيد، أايم امللك األشرف. وتويف وهو 
تويف يف أوائل احملرم، وقيل: يف أول صفر بزبيد ( قاض هبا. له كتب، منها )التفقيه يف شرح التنبيه

 (. 6/236(، األعالم للزركلي)8/555قاضيا هبا. انظر: شذرات الذهب للَعكري )
 (.3/261( النقل عن الرميي وابن عجيل انظر: حاشية اجلمل)3)
 ب[ من نسخة )ج(./235]ل( هناية 4)
 ( يف )أ( "و". 5)
 ( يف )ج( "توسعات". 6)
(، فتح العزيز للرافعي 3/544(، التهذيب للبغوي )5/357( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )7)

(9/381). 
 )ب( "يعرف". ( يف 8)
 ( يف )ج( "املقرض". 9)
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كما مر  على أن  يف التوثق   ،وإن كان له الرجوع بغري شرط ،ما ذكر يف اشرتاطها يف البيع
 ،صون العرض ،أ[االستيفاء يف آخر/97وسهولة ] ،مع إفادته أمن اجلحد يف بعض (1)]هبا[

فإنه يكون معذورًا غري  ،خبالفه مع سبب ،من الرجوع بغري سببفإن احلياء واملروءة مينعانه 
؛ ألن له الفسخ عند  (2)فاندفع قول اإلسنوي ،ملوم إمنا صح ت هذه األمور يف البيع كما مر 

 وهنا له كل وقت أن يرجع.  ،تعذ رها

على  (4)وال ]خترج[ ،(3)وأجيب عنه أيًضا أبن  من فوائده جواز الرجوع هنا ]قطًعا[
 ،(6)وجواز نقض تصر ف ]املقرتض[ ،الرجوع مع عدم شرط شيء من ذلك (5)ف ]يف[اخلال

 ،(7)عند املاوردي ،فأقرضه املائة أو بعضها كان ضامًنا ،وأان هبا ضامن ،ولو قال أقرض هذا مائة
: ولعل املاوردي أراد (9)قال الزركشي ،وسببه ،أبنه ضمان قبل الوجوب ،(8)واعرتضه الشاشي

                                 
 ما بني معقوفتني ليس يف )ج(. ( 1)
  .(5/317) ( املهمات لألسنوي2)
 ( يف )أ( "مطلقاً". 3)
 ( يف )ج( "حرج". 4)
 ( يف )ج( "و". 5)
 ( يف )ج( "املقرض". 6)
  .(453-6/452( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )7)
، إمام وقته، مبا وراء النهر، إمساعيل الشاشي الشافعي القفال الكبري ( هو: أبو بكر، حممد بن علي بن8)

وصاحب التصاين فقال الشيخ حمي الدين النواوي: إذا ذكر القفال الشاشي فاملراد هو، وإذا قيل: 
صغري. ولد: سنة إحدى وتسعني ومائتني. ومسع من: ابن خزمية، وحممد القفال املروزي، فهو القفال ال

بن جرير. ومن تصانيفه: )دالئل النبوة(، و)حماسن الشريعة(. تويف: مخس وستني وثالمثائة. انظر: سري أعالم 
  (. 1/148(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) 3/200(، طبقات الشافعية الكربى) 16/283النبالء)

  .(3/72لنقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )( ا9)
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 وعلي ضمانه لكن ذاك جوز للحاجة انتهى. ،ما أرادوه يف: ألق متاعك يف البحرابلضمان هنا 

 أن يكون هذا كذلك. (1)وال يبعد كما يف اإلسعاد

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 .حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل1394( انظر: اإلسعاد ص1)
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 الَرهِن)باب( يف 

      مب خب حب    جب چ  ومنه: ،أو االحتباس ،أي: الثابتة ،ومنه احلالة الراهنة ،وهو لغة: الثبوت

 .(1)چ ىب

 . (2)وشرًعا: جعل عني مال وثيقة بدين يستوىف منها عند تعذ ر وفائه

أي فارهنوا واقبضوا؛ ألنه   (4)چ ڀ پ چقوله تعاىل:  (3)واألصل فيه: قبل اإلمجاع
 ڈ چ  :(6)]تعاىل[ (5)ب[ جزاء للشرط ابلفاء فجرى جمرى األمر ]كقوله[/97مصدر جعل ]

(8)چ ڎ ڎ چ   ،(7)چ ڈ
 ،وهو مصدر واضح ،، وكون رهن مجع رهن(10)القاضي (9)له[]قا  

                                 
 . 38( سورة املدثر، آية: 1)
،التعريفات للجرجاين، هناية املطلب 141،حلية الفقهاء للرازي ص147( انظر: الزاهر لألزهري ص2)

،مغين احملتاج للشربيين 254-253يار للحصين ص،كفاية األخ113(، ص6/71للجويين )
(3/37-38).  

(، هناية املطلب للجويين 2/191،اإلقناع البن القطان )61( انظر: مراتب اإلمجاع البن حزم ص3)
  .(10/2(، فتح العزيز للرافعي )6/71)

 . 283( سورة البقرة، آية: 4)
 ( يف )ج( "لقوله". 5)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 6)
 . 3اجملادلة، آية: ( سورة 7)
 . 4( سورة حممد، آية: 8)
 ( يف )أ( "قال". 9)
  .(2/144( النقل عنه انظر:/أسىن املطالب لزكراي األنصاري )10)
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صحيح؛ ألن اسم املفعول قد يراد به املصدر   (1)وهو ]مصدر أيًضا[ ،ومقبوضة: مجع مقبوض
يقال  أنه صلى هللا عليه وسلم "رهن درعه عند يهودي :كمعقول مبعىن عقل، وخرب الصحيحني

على األصح ، وخرب:  (3)أبو الشحم على ثالثني صاًعا من شعري ألهله وتويف ومل يفتك ه" (2)له/
أو على  ،حممول على غري األنبياء؛ تنزيًها هلم (5)«حىت يقضى (4)[نفس املؤمن معلقة ]بَدينه»

 على من عصى ابالستدانة كما أييت يف الفرائض.  (6)]أو[ ،من مل خيلف وفاء

ومها خلوف  ،وضمان ،وهي خلوف اجلحود، ورهن ،والواثئق ابحلقوق ثالثة: شهادة
 . (7)اإلفالس

                                 
 ( يف )ب( "أيضاً مصدر". 1)
  .أ[ من نسخة )ب(/113]ل( هناية 2)
( 4/41يه وسلم )( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب اجلهاد، ابب ما قيل يف درع النيب صلى هللا عل3)

(، ومسلم يف صحيحه: كتاب املساقاة، ابب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر 2916رقم )
( عن عائشة رضي هللا عنها قالت تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 1603( رقم )3/1226)

 ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني صاعا من شعري. واللفظ للبخاري. 
 ( يف )ج( "بذمته". 4)
( أخرجه الرتمذي يف جامعه: كتاب اجلنائز، ابب ما جاء عن النيب صلى هللا عليه و سلم أنه قال نفس 5)

(، وابن ماجه يف سننه: كتاب الصدقات، 77( رقم )3/388املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه )
(، 678( رقم )2/190(، والشافعي يف مسنده )2413( رقم )2/806ابب التشديد يف الدين )

( والبيهقي يف السنن الكربى 2/27(، واحلاكم يف املستدرك )7/331ابن حبان يف صحيحه )و 
 (، وصححه ابن حبان، واحلاكم. 4/61)

 ( ساقطة من )ج(. 6)
(، هناية احملتاج للرملي 3/39(، مغين احملتاج للشربيين )2/144( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)

= 
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وقبول كرهنت  )صحة رهن إبجياب(وبدأ هبا لالهتمام هبا فقال:  ،وأركانه أربعة: صيغة
ع قبول كارهن عبدك مين  بكذا فيقول رهنت، مع إجياب أو استقبال م )أو استيجاب(وارهتنت 

، ومن مث (1)جبامع أن  كاًل عقد مايل ،فيقول ارهتنته قياًسا على البيع ،وكارهِتن عبدي هذا بكذا
وحتلل لقسط أجنيب وإن  ،وعدم سكوت طال ،مَث من حنو توافقهما معىن ،ما مر   (2)]اشرتط[

واخلالف يف  ،قوم مقام كل  حل  وعقدأ[ يف الطالق أن إشارة األخرس ت/98قل، وسيذكر]
ويقبضه  ،فيعطيه العشرة ،ألعطيك ثويب هذا رهًنا ،مَث أييت هنا وصورهتا: أقرضين عشرة ،املعاطاة
فاكتفى  ،، وبه يندفع فرق البلقيين أبهنا إمنا جرت مَث لتقرر الثمن واملثمن(3)ذكره املتويل ،الثوب

 انتهى.  (5)]هنا[ (4)وال ]كذلك[ ،انبنيوالتعامل من اجل ،ابلفعل بقرينة املعاوضة

والرهن من جانب الراهن  ،وحينئذ فال حيتاج لرد الشارح له أبن ه مبين  على أهنا مفاعلة
 وليس من جانب املرهتن شيء يدفع يف مقابلته. ،فقط

ولكن ينبغي  ،وقد يقال: إذا اغتفر ذلك من اجلانبني فمن جانب واحد أوىل مث قال
 انتهى.  (6)اء ال ابملعاطاة/التعبري ابإلعط

                                 
(4/234).  

(، كفاية النبيه البن 4/57(، روضة الطالبني للنووي )40-10/39لعزيز للرافعي )( انظر: فتح ا1)
  .(9/400الرفعة)

 ( يف )ب( "اشرتاط". 2)
  .(3/39( أي صورة املعاطاه النقل عن املتويل انظر: مغين احملتاج للشربيين )3)
 ( يف )ج( "لذلك". 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
  .أ[ من نسخة )ج(/236]ل( هناية 6)
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من  (1)مث أنه ال بد  من ]لفظ[ ،]على أنه مر   ،وقوله: ولكن إخل مدفوع مبا تقرر أيًضا
مَث ابلفعل من  ،من االكتفاء ،والشارح ،وبه يت ضح اندفاع ما أومهه كالم البلقيين ،أحد اجلانبني

 .(2)وأنه ال فرق بني البابني[ ،من غري لفظ ابلكلي ة ،اجلانبني

 ،زوجتك (3)]أو[ ،فلو قال: بعتك ،ويستثىن من ذلك ما إذا كان الرهن مشروطًا يف عقد
 ،أو استأجرت ،أو تزو جت ،فقال اآلخر: اشرتيت ،على أن ترهنين كذا ،أو أجرتك بكذا

 ،عن اجلمهور (4)كما نقله ابن الرفعة  ،أو قبلت ،وإن مل يقل األول بعده ارهتنت ،صح   ،ورهنت
يومئ  (7)وكالم الشيخني ،وغريه (6)ورجحه املصنف ،ملشهور عن األصحابأنه ا (5)ويف النهاية

 ب[ االستيجاب. /98لتضمن هذا الشرط ] ،إليه

 عن احملققني ال بد من ارهتنت أو قبلت.  (10)ونقله اإلمام ،(9)، والبغوي(8)وقال القاضي

ا أفادته عبارته دون عبارة وشرط كل منهما كم ،الركن الثاين: العاقد راهًنا كان أو مرهتًنا

                                 
 ( يف )ب( "لفظها(. 1)
 ( اجلملة ما بني املعقوفتني ساقط من )أ(. 2)
 ( يف )ج( "و". 3)
  .(9/400البن الرفعة )  النبيه( انظر: كفاية 4)
  .(77-6/76( انظر: هناية املطلب جلويين )5)
  .(2/151( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )6)
 (.4/58روضة الطالبني للنووي )(، 41-9/40( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
 (. 4/6وي )غ( انظر: التهذيب للب8)
 (.9/400( النقل عن القاضي انظر: كفاية النبيه البن الرفعة ) 9)
 ( 6/77( انظر: هناية املطلب جلويين )10)
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فال يصح من  ،غري حمجور عليه ،خمتارًا ،أبن يكون مكلًفا )من أهل بيع(أن يكون  ،(1)أصله
 ،يف ماله فذاك (3)فإن صدر ]من أهله[ ،لكن الرهن نوع تربع ،(2)ال كالبيع وحنوه ،أضداد هؤالء

يف  )وّل(من  )ال( ماله، ومن مث صح من أهل البيع يف ،وإال فالشرط وقوعه على وجه املصلحة
 (4)/أاًب كان الويل أو غريه، ،أو سفه   ،أو جنون ،مال موليه احملجور عليه بصىبً 

له يف التجارة يف مال سي ده؛  )مأذون(ال من عبد  )و( ،يف ماله)مكاتب( ال من  )و(
ن مرهت )من(أبن رهن أحدهم  ،إن وقع على وفق املصلحة )إال(ألهنم ليسوا من أهل التربع 

فيصح الرهن  ،ابملد على ما بيده من أن ميتد إليه هنب أو حنوه )آمن(جيوز إيداعه  )أمني(
 )مثن( (5)[)مساو(] ،واملأذون لسي ده ،واملكاتب لنفسه ،الويل ملوليه )إن اشرتى(حينئذ 

ويرهن هبا من أمني أمن ما يساوي  ،كأن يشرتي ما يساوي مائتني مبائة نسيئة  )رهن( (6)[)و(]
خبالف ما إذا  ،وإن تلف كان فيما اشرتاه جائزًا ،ة؛ إذ الغبطة ظاهرة بتقدير سالمة املرهونمائ
فإنه  ،يف املثال املذكور (7)كأن مل يرض البائع إال برهن ما يزيد على املائة  ،أ[مل يساو ذلك/99]

أو ال كعقار  ،سواء أكان مما يتغري عادة ،فال يوجد جائزًا ،الحتمال تلف املرهون ،ميتنع الشراء

                                 
( عبارة األصل هي: ))صحة الرهن إبجياب من له البيع، وقبول أو استيجاب(( انظر: احلاوي الصغري 1)

 .297ويين صللقز 
(، روضة الطالبني للنووي 10/58(، فتح العزيز للرافعي )6/23) لماورديل( انظر: احلاوي الكبري 2)

(4/62). 
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ب[ من نسخة )ب(. /113]ل( هناية 4)
 ( يف )ج( "يساوي". 5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 ( يف )ج( زايدة "و". 7)
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التصرف كيف   (2)أبكثر مما يساوي مائة؛ ألن الرهن ]مينع[ ،(1)فال جيوز أن يرهنه فيما ]ذكر[
 (4)أي: بسبب اشرتاط ]مالك[ ،(3)[)شرطه(أبن رهن كل منهم رهًنا متأكًدا ]بــ )أو(كان 

أي:  نهب()لللطفل مثاًل  )يف اشرتاء عقار(العقار اآليت الرهن أبن مل يبعه إال بشرط الرهن 
فله حينئذ أن يشرتى  ،على املال دون العقار (5)خيف ]بسببه[ ،أو حنوه ،وحريق ،ألجل هنب

لوال الرهن إن  ،ويرهن بثمنه ما خياف امتداد حنو النهب إليه ،له به عقارًا ممن ال ميتد ذلك إليه
إليه جائز ( 6)ميتدوتعذر أيًضا الثمن حااًل؛ ألن اإليداع حينئذ ممن ال  ،اشرتط مالك العقار ذلك

: ولو اقرتض له واحلالة هذه ورهن به مل جيز قاله (9)قال الشيخان (8)أوىل (7)]فهذا[
ولك أن تقول إن مل  ،ألنه خياف التلف على ما يقرتضه خوفه على ما يرهنه؛ (10)الصيدالين

                                 
 ( يف )ب( "ذكران". 1)
 ن )أ(. ( ساقطة م2)
 ( يف )أ( "شرط". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )أ( "نسبته". 5)
 ( يف )ب( زايدة "ذلك". 6)
 ( يف )ج( "فهو". 7)
(، 10/59(، فتح العزيز للرافعي )4/21) لبغويل(، التهذيب 484-483( انظر: الوسيط للغزايل )8)

 (. 2/154أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
-4/62(، روضة الطالبني للنووي )10/59ن الصيدالين انظر: فتح العزيز للرافعي )( الشيخان نقاله ع9)

63).  
، نسبة إىل بيع العطر وابلداودي أيضا ( هو: حممد بن داود بن حممد الداودي، املعروف ابلصيدالين10)

اود ذكره ابن السمعاين يف األنساب تلميذ اإلمام أيب بكر القفال املروزي، له مصنف: نسبة إىل أبيه د
(، طبقات الشافعية 4/148)شرح خمتصر املزين(، و)العمد(. تويف:. انظر: طبقات الشافعية الكربى)

= 
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وجب أن جيوز رهنه  ،واملرهون أكثر قيمة من القرض ،ووجد من يرهتنه ،جيد من يستودعه
 انتهى.

 .(2)إطالق الصيدالين ،(1)وصو ب البلقيين

ب[ إليه النهب؛ ألنه ممن خياف /99أبن ما يقرتضه الويل واحلالة هذه رمبا امتد  ] ووجهه
خبالف الوديعة  ،فيؤدي إىل الضرر ،فيبقى الدين حباله ،واملرهون رمبا يتلف على حكم األمانة

ويرد أبن   ،تلفت على حكم األمانة ال يبقى دين فإهنا إذا ،إذا دفعت ملن ال ميتد إليه النهب
أندر  ،(4)غري حنو النهب عند من ال ميتد إليه ]اليد[ ،آخر (3)احتمال تلف املرهون ]بعارض[

بوقوع هذا  ،(5)بل القرينة الظاهرة ]قاضية[ ،من احتمال تلفه بنحو النهب لو بقي عند الويل  
؛ ألنه عارضه ما هو أقوى (6)ر لذلك ]االحتمال[ومل ينظ ،فرارًا منه ،االحتمال فوجب الرهن

 منه. 

فال جيوز الرهن منه مطلًقا  ،زايدته، وخرج ابألول غريه (7)/وقوله أمني: آمن أو بشرطه من

                                 
 (. 1/214البن قاضي شهبة )

 .(2/154( النقل عن البلقيين انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
 ( يف )ب( زايدة "ألنه خياف على ما يقرتضه خوفه على ما يرهنه ولك أن تقول". 2)
 ( يف )أ( "تعارض". 3)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 4)
 ( يف )ب،ج( "ماضية". 5)
 ( يف )ج( "الحتمال". 6)
  .ب[ من نسخة )ج(/236]ل( هناية 7)
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أن يتلف املرهون أو جيحده، وابلثاين غريه أيًضا؛ ألنه خياف امتداد يد النهب  (1)إذ ال ]يؤمن[
إذا مل  (4)]ما[ ،(3)اآلتية، وبقوله ]بشرطه[ (2)يف بقية الصور/وحنوه إليه، وهذان القيدان جاراين 

عن تعلق الدين ابملال، وحمل  ما ذكر يف  ،يشرتط ذلك فيمتنع الرهن؛ لقدرته على اإليداع اخلايل
ر جباهك ،املأذون ومل يعطه مااًل كان كمطلق  ،ما إذا أعطاه سي ده مااًل فإن قال له: اجت 

]وإال   ،اء يف الذمة حااًل ومؤجاًل والرهن واالرهتان مطلًقا ما مل يربحفله البيع والشر  ،التصرف
نقاًل عن النص مبا إذا حد  له  ،(6)وقيد ذلك الزركشي ،أ[أعطاه مااًل /100كما لو ]  (5)كان[
ا عطًفا على  ،ويف نسخة: أو شرطه بلفظ الفعل ،كأن قال له: اشرت من دينار إىل مائة  ،حدًّ

وجعل شارطًا ملوافقته  ،أو املشرتي؛ لتقد م ذكره ،لبائع؛ ألنه الشارطوفاعله ضمري ا ،اشرتى
 البائع على االشرتاط. 

من  ،واملكاتب رهن مال نفسه ،رهن مال موليه ،أي: الويل )من غري املأذون(يصح )و( 
حنو  ،ألجل مؤنة ماله)و(  ،أو مؤنة من تلزمه مؤنته ،أي: ألجل مؤنته )لنفقته(أمن  ،أمني

فلكل منهما أن يرهن مبا  ،لزمه إبتالف وحنوه )إيفاء حق(ألجل  و( (7)صيفه[)إصالح ]
 ،يؤدي من مثنها ،لبضاعة كاسدة )غالء(الراهن املذكور  )إن ارتقب( ،اقرتضه لشيء من ذلك

                                 
 ( يف )ج( "بد". 1)
  .أ[ من نسخة )ب(/114]ل( هناية 2)
 )ب( "شرط". ( يف 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
( قال الزركشي نقال عن نص البويطي، وشرط ذلك أن حيد له حدا كأن يقول له اشرت من دينار إىل 6)

 (. 2/155النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ). مائة
 ( يف )ب( "صفه". 7)
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له مؤجل يويف منه؛  َدين( )حلولارتقب  )أو( ،لنحو عقار يؤدي منها ،)علة(ارتقب  )أو(
هذه  ،وال يقرتض ،(2)شيًئا من ذلك ابع ما ]يرهنه[ (1) ]يرقب[فإن مل ،للمصلحة يف كل ذلك

ووجهه: أن  الرهن رمبا يتلف على حكم  ،: امتناع االقرتاض والرهن عليه(3)وقضيتها ،هي عبارهتم
إن بيع ما يرهن أوىل من  (4)فقول الشارحني ،فيؤدي إىل الضرر ،فيبقى الدين حباله ،األمانة

 ،(6)وأصلها ،إحلاقه املكاتب ابلويل  يف ذلك هو الراجح يف الروضةو  ،فيه نظر ،(5)االستقراض
ب[ فما يف الشرح الصغري وغريه نقاًل عن األكثرين من /100: وبه الفتوى، ](7)قال اإلسنوي

إذ ال يتأت ى فيه  ،أنه ال يستقل ابلرهن بدون إذن السيد ضعيف، واحرتازه عن املأذون ظاهر
 . (8)ةكما صر ح به يف التعليق  ،ذلك

املعترب فيه أيًضا  (9)وملا فرغ من بيان الرهن لنحو املويل أخذ يف بيان االرهتان ]له[
 ،من َدين مؤجل )مبا ورث( ،وسفيه ،وجمنون ،)وّلٌّ لطفل(وجواًب  )وارهتن(فقال:  ،املصلحة
]إذا خيف تلف  ،قال الصيدالين: واألوىل أن ال يرهتن ،(10)قال الشيخان ،قاله ،استثناء

 انتهى.  ،رهون؛ ألنه قد يتلف ويرفعه إىل حاكم يرى سقوط الدين بتلفهامل

                                 
 ( يف )ب،ج( "يرتقب". 1)
 نه". ( يف )ب( "ره2)
 ( يف )ب،ج( زايدة "هي". 3)
 حتقيق الطالب: عبدهللا حممد العقيل 1400( انظر: االسعاد ص4)
 (. 2/155(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/63(، روضة الطالبني للنووي )4/21انظر: التهذيب للبغوي )( 5)
  .(4/64(، روضة الطالبني للنووي )10/61( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
  .(5/340( انظر: املهمات لألسنوي )7)
 ( 1/825)ة الفتاوي أليب زرع انظر: حترير و"التعليقه" ( النقل عن "الشرح الصغري"8)
 ( ساقطة من )ج(. 9)
 ( 4/64(، روضة الطالبني للنووي )10/60( انظر: فتح العزيز للرافعي )10)
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 (1)حيث قبل ]له[ ،وحينئذ فيقيد وجوبه ،وقضيته: أن  ذلك جيري يف سائر صور االرهتان
من  )كل( ارهتن وجواًب أيًضا )و( ،(2)وإال خيري، واألوىل: أن ال يرهتن[ ،مبا إذا مل خيف تلفه

 )تعذرر(إن  ،أو غريها ،سواء أكان دين معامله ،غري مورث )بدين(ون واملأذ ،واملكاتب ،الويل
ارهتن كل منهم أيًضا )و(  ،إىل أن يتيسر الوفاء ،أي: مل يتيسر استيفاؤه ملصلحة التوثق ابلرهن

أي: خلوف عليه  )مؤجاًل لنهب(ـه )أو ابعـ( ،؛ خلوف عليه من حنو هنب(3)( )مبا ]أقرضه[
؛ (5)]كما رجحه الشيخان ،رهتان الويل فيما ذكر جائز إن كان قاضًياوا ،(4)من حنو هنب أيًضا

فهي  ،(8)وإال فواجب كما تفهمه عبارة احلاوي ،(7)(6)أ[ للسبكي[/101لكثرة أشغاله خالفًا]
وأقر ه  ،(11)وروضه ،(10)/(9)ويف شرحه ،وجرى عليه هنا ،وإن زعم املصنف أنه جائز ،أحسن

                                 
 ( يف )ب( "به". 1)
 من )ج(. ( اجلملة ما بني املعقوفتني ساقط 2)
 ( يف )ج( "أقرض". 3)
لزكراي  البهية(، الغرر 64-4/63(، روضة الطالبني للنووي )10/60( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)

 .(3/74األنصاري )
(، روضة الطالبني للنووي 10/293( رجحه الشيخان يف كتاب احلجر انظر: فتح العزيز للرافعي )5)

(4/191).  
 وفتني ساقط من )ب،ج(. ( اجلملة ما بني املعق6)
 1402( النقل عن السبكي انظر: االسعاد حتقيق عبدهللا حممد العقيل ص7)
( عبارة احلاوي: ))وارهتن إن أقرض أو ابع نسيئة لنهب أو غبطة(( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 8)

 . 297ص
  .(2/152( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )9)
  .خة )ب(ب[ من نس/114]ل( هناية 10)
  .(1/627( انظر: روض الطالب البن املقرئ )11)
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وعلى الثاين  ،أيخذ رهًنا إن رآه (2)]وعلى األول حُيمل قول الشيخني يف احلجر ،(1)الشارحان
االرهتان على الويل وحنوه والتصريح ابلوجوب من  )ووجب( (4)[(3)و]يرهن[ ،حُيمل قوهلما هنا

 أبن ابع مال موليه أو املكاتب مال نفسه أو املأذون مال (5)أي: ألجله )لبيع غبطة(زايدته 
وإن كان املشرتي موسرًا، نعم إن ابعه  ،ومنها خوف حنو هنب عليه ،؛ لغبطة(6)سي ده ]نسيئة[

وشرط جواز بيعه نسيئة غري ما ذكر من الغبطة  ،لنفسه مل يشرتط ارهتان ،أو اجلد ،األب
واألجل قصري  ،وافًيا ابلثمن (9)و]الرهن[ ،(8)]غنًيا[ ،يكون املشرتي أميًنا (7)واالرهتان ]أن[

وضمن البائع املبيع  ،فإن فقد شرط مما ذكر مل يصح البيع ،وأن يشهد ،فال يتقيد بسنة ،عرفًا
: قال يف (11)اإلشهاد وجهان،/ (10)نعم يف البطالن ]برتك[ ،واملشرتي ابلقبض ،ابإلقباض

وغريه ]وبه يندفع ما يف  ،(12)وأقر ه الزركشي ،وبه قال اجلمهور ،الكفاية: ظاهر املذهب املنع

                                 
 .1402( انظر: االسعاد حتقيق عبدهللا حممد العقيل ص1)
 ( يف )ب( زايدة "و". 2)
 ( يف )ب( "يرهتن". 3)
 ( اجلملة بني املعقوفتني ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب( زايدة "أي". 5)
 ( يف )ج( "بنسبة". 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 يف )ج( "عيناً". ( 8)
 ( يف )ج( "والراهن". 9)
 ( يف )ج( "ترك". 10)
 ب[ من نسخة )ب( /114]ل( هناية 11)
 ( 3/74( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )12)
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وأنه  ،أنه ظاهر كالم الشيخني يف احلجر (2)من ترجيح مقابله وإن قال يف اإلسعاد (1)واراألن
أم ا  ،أو قصد سفرًا ،وإمنا جيوز لنحو الويل غري القاضي اإلقراض إن كانت ضرورة ،(3)املتجه[

ب[ /101عند ] (4)وإن مل يكن فيه غبطة[ ،]ولو لغري حاجة ،القاضي فله ذلك مطلًقا
: أن لألب ذلك كالقاضي، (6)وإن انزع فيه السبكي، ]ونقل الرافعي ،ريمهاوغ(5)الشيخني

وينبغي أن يشرتط  ،أميًنا ،يف املقرتض أن يكون ملًيا (8)هو أو غريه اشرتط (7)وحيث ]أقرض[
فيه ويف حنو املشرتي أن ال يكون يف ماله شبهة حيث كان مال املويل ال شبهة فيه؛ ألن إدخال 

 . (9)يف التصرف هلما ابملصلحة[الشبهة يف ماله ينا

 الركن الثالث: املرهون، وله شرطان: 

 )صحة عقده(من مث مل تكن  )و( ،ويقدر على تسليمه ،األول: كونه مما حيصل به توثق

                                 
 ( 1/518( انظر: األنوار لألردبيلي )1)
 حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل 1402( انظر: اإلسعاد ص2)
ا "وعليه جرى اإلمام فقال يف ترك اإلشهاد والرهن ال يبطل البيع إن كان ( العبارة يف )ب،ج( هكذ3)

املشرتي مليًا لكن الذي صححه السبكي وجرى عليه يف األنوار البطالن قال يف اإلسعاد وهو ظاهر  
كالم الشيخني يف احلجر وهو املتجه انتهى. وهو متجه كما قال ]لكن[ من حيث املدرك وال حيتاج 

 مبالة املشرتي ألهنا شرط فيه كما تقرر".  لتقييد اإلمام
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 4)
 .(4/191(، روضة الطالبني للنووي )10/293( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
  .دار الكتب العلمية، بريوت ط (12/540( انظر: العزيز للرافعي )6)
 ( يف )ج( "اقرتض". 7)
 ( يف )ج( زايدة "أن يكون". 8)
 عبارة ساقطة من )أ(. ( ال9)
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وإن كان املرهون به حااًل؛  ،كسكىن دار سنة  ،فال يصح رهن منفعة ،)يف عني(أي: الرهن إال 
ولو ممن عليه؛ ألنه  ،وال رهن دين ،هبا توثق (1)حيصل ]له[فال  ،أو بعضها ،ألهنا تتلف كلها

 (2)غري مقدور على تسليمه.

من أن  املرهون قد يكون ديًنا بال  (3)ما ورد على أصله ،وخرج بقوله من زايدته: "عقده"
رهن؛ المتناع  (5)حمكوم عليه؛ ]ألنه[ (4)فإن بدله يف ذمة ]اجلاين[ ،كما لو جىن عليه  ،إنشاء
لكن  ،فإهنا تكون مرهونة أيًضا ،أبن مات املديون وخلف منفعة دار مثاًل  ،ومنفعة ،منه اإلبراء

على أن  املصنف تبعه يف ذكر ذلك  ،بدليل اشرتاط الصيغة ،اجلواب أن الكالم يف الرهن اجلعلي
 فاندفع قوله: إن عبارته أحسن. ،آخر الباب كما أييت

وبغري إذنه كنصيبه من بيت من  ،ري شريكهولو عند غ ،املشاع مطلًقا (6)ويصح ]رهان[ 
فإن اقتسماها فوقع البيت يف نصيب شريكه غرم  ،أ ج[ 115]/دار بني اثنني إن بني  ممره منها

ويكون رهًنا مكانه؛ ألنه حصل له بدله وبه فارق تلف املرهون  ،الراهن قيمة ما رهنه
وتبعيض اليد حبكم  ،والشريك ،ناملرهت (7)و ]تيهاان[ ،وقبض املشاع بقبض كله ،أ[/102آبفة]

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
( املنع يف رهن الدين على األصح من الوجهني ألنه اليدري يعطيه أم ال فيكون غررمن غري حاجه. 2)

(، أسىن 10/3(، فتح العزيز للرافعي )3/461(، الوسيط للغزايل )3/207انظر: املهذب للشريازي)
  .(2/144املطالب لزكراي األنصاري )

 .297ظر: احلاوي الصغري للقزويين ص( ان3)
 ( ساقطة من)أ(. 4)
 ( يف )ب،ج( "أبنه". 5)
 ( يف )ب،ج( "رهن". 6)
 ( يف )ب،ج( "هتااي". 7)
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فال يؤثر، ويشرتط إذن الشريك يف قبض ما  ،كتبعيضها عند استيفاء الراهن املنافع  (1)]الشيوع[
 ،ينقل فقط؛ لتوقفه على النقل املمتنع بغري إذنه، فإن امتنع وتنازعا وضعه احلاكم عند عدل

 (2)ب عنه يف القبض.وان ،وأجره إن كان له منفعة، ولو رضي بكونه بيد الشريك جاز

 ،ويصح مع الكراهة كما مر  يف البيع رهن حنو مصحف مما مر  مث، ومسلم من كافر
 (3)وسالح وخيل من حريب، ويوضع عند عدل.

: ولو وجب ملبعض على (4)وسيأيت الكالم على رهن األمة عند أجنيب. ]قال الروايين
  .(5)مالك بعضه دين فرهنه مبا ميلكه منه صح[

 ،-بكسر احلاء- (6))لدى ]حِملر[(أي: تقبل البيع  )تباع(الثاين: أن يكون عيًنا الشرط  
فاستيفاؤه مقصود الرهن أو من مقاصده فحينئذ  ،ليستويف من مثنها ،أي: وقت حلوله

 (9)ولو رهن حبال ]للعذر[ ،)مدبر(حنو  ،(8)يصح رهن ما ال يقبل البيع عند احللول (7)[)ال(]

                                 
 ( يف )ج( "الشرع". 1)
(، 4/39(، روضة الطالبني للنووي )10/4(، فتح العزيز للرافعي )3/462( انظر: الوسيط للغزايل )2)

 . (3/46مغين احملتاج للشربيين )
( صح على املذهب يف مجيعها، فيجعل العبد واملصحف يف يد عدل. انظر: فتح العزيز للرافعي 3)

 (. 2/145(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/39(، روضة الطالبني للنووي )10/5)
  .(5/221) ( انظر: حبر املذهب للروايين4)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 5)
 ( يف )ب، ج( "حمله". 6)
 ة من )ج(. ( ساقط7)
(، الغرر البهية لزكراي األنصاري 4/40(، روضة الطالبني للنووي )10/6( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)

(3/75-76 .) 
 ( ساقطة من )أ(. 9)
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وملا كان العتق فيه آكد منه يف املعلق عتقه  ،قبل التمكن من بيعه إذ قد ميوت سيده فجأة
وقد أفاد ذلك صنيعه  ،خالفًا جلمع ،بدليل اخلالف يف جواز بيعه مل يلحقوه به مطلًقا ،بصفة

)ومعلق عتق بصفة ب[ عتقه فقال:  102حيث قد مه، مث فصل يف املعلق ] ،دون صنيع أصله
وقد  ،فألبس (2)چ ۇئ وئ چعلى حد   (1)أحد ]التائني[ على احملل، وحذف أصله قد تتقدم(

أو  ،(4)فمتيقنه التقدم ]عليه[ ،(3)كالتعليق بقدوم غائب ]للغرر[  ،فلو عرب به لكان أوىل ،تقارنه
أو مبؤجل حيل   ،أبن رهن حبال ،(5)خبالف ما إذا تيقن عدم ]تقدمها عليه[ ،املقارنة له ابألوىل

 ،يف الدين (6)فيصح الرهن ]ويباع[ ،و شرط بيعه قبل وجودهاأ ،قبل وجودها بزمن يسع البيع
إذ العربة  ،(9)على األوجه (8)وإن كان الراهن ]معسرًا[ ،الصفة عتق (7)فإن مل يبع حىت وجدت/

 وغريه.  (10)كما صححه البغوي  ،ال حبال وجود الصفة ،يف العتق املعلق حبال التعليق

واجلاين املتعلق  ،كأرض العراق  ،والوقف ،ملكاتبوا ،وخرج أيًضا بقوله "تباع": أم الولد

                                 
 ( يف )ب،ج( "اتئيه". 1)
 . 14( سورة الليل، آية: 2)
 ( يف )ج( "للعذر". 3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 "فيباع". ( يف )ج( 6)
  .ب[ من نسخة )ج(/236]ل( هناية 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
(، فتح العزيز للرافعي 205-3/204(، املهذب للشريازي)6/108( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )9)

(10/13-15).  
  .(4/25( انظر: التهذيب للبغوي )10)
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واملتعلق  ،واحملارب ،ودخل فيه: املرتد ،وعكسه ،ومر  صحة رهن األم دون ولدها ،برقبته مال
مع  ،أبن الغالب على الناس العفو ،واملعلق عتقه بصفة ،وفارق ما يسرع فساده ،برقبته قصاص

 وإال فال.  ،ل الرهنفإن قبل أو عفي عنه مبال بط ،أنه مندوب إليه

أو وكله  ،)عارية(كانت   )ولو(بل يصح  ،وال يشرتط يف العني املرهونة كوهنا ملًكا لراهنها
بدليل اإلشهاد  ،أ[ مبا ال ميلك/103مالكها لريهنها عن نفسه؛ ألن الرهن توثق وهو حيصل]

خبالف  ،ه ففعلأو عكس ،سواء أصر ح ابلعاري ة أم قال: ارهن عندي بدينك من فالن ،والكفالة
فتصح إعارته  ،ومشل كالمهم النقد ،فال ميلك الثمن من ال ميلك املثمن ،البيع؛ ألنه معاوضة

 . (2)وإن منعنا إعارته لغري ذلك ،(1)وهو املتجه/ قال اإلسنوي ،لذلك

 )ودينه( ،ككونه زائًدا  )عارف ابملرهتن(؛معري  )من(ويشرتط لصحة ذلك صدور العاري ة 
وإال فهو مفهوم من اشرتاط العلم  ،والتصريح به من زايدته ،ونوًعا( ،جنًسا) ،املرهتن به
وكسرًا؛  ،وصحة ،وقدرًا ،أصاًل  ،وأجل ،من حنو حلول صفة( (4)]أو[ ،(3))]وقدر[ ،ابلوصف

وأفادت عبارته: أن الشرط معرفة  ،كما أييت  ،(5)الختالف أغراض املعري بذلك؛ ألنه كالضامن
أي: عقد العارية للرهن معه  )وهو( ،(7)خالفًا ملا تومهه عبارة أصله ،له (6)وإن مل ]يذكر[ ،ذلك

                                 

 ب[ من نسخة )ب( /115]ل( هناية 1)
داننري فتصح إعارهتا لذلك قال اإلسنوي، وهو املتجه، وإن منعنا إعارهتا. ( ومشل كالمه الدراهم وال2)

  .(2/148انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( يف )ج( "و". 4)
  .(3/77(، حاشية الشربيين )29-10/28( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 ( يف )ج( "يذكره". 6)
)وإن استعار له إن ذكر جنس الدين وقدره وصفته واملرهتن((. انظر: احلاوي ( عبارة االصل هي )7)

= 
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ال إعارة أي: املغلب فيه  ،املستعارة للرهن )يف عينه(من املعري للدين املرهون به  )ضمان(
يلزم ذمته دين غريه ينبغي أن ميلك إلزام  (2)]أن[ (1)ال العاري ة؛ ألنه كما ]ميلكان[ ،الضمان

 ،فعلم من كالمه أنه ال تعلق للدين بذمته ،ألن كاًل منهما حمل  حقه وتصرفه ذلك عني ماله؛
 )فإن خالف( (3)،ب[ مل يلزمه األداء/103ولو تلف املرهون ] ،حىت لو مات مل حيل الدين

كتعيني   ،أو عند فالن ،كذا ألرهنه أبلف  (4)املستعري ما عينه له املعري بطل للمخالفة، و ]أعرين[
كأن استعار   ،أو عكسه )بنقص من مرهتنني(كان اخلالف   )ولو( ،(5)وز خمالفتهاملعري فال جي

 أو عكسه؛ الختالف األغراض بذلك. ،فرهن عند واحد ،لريهن عند اثنني

 ،خبالف ما لو رهنه عند اثنني ،إذ يف األوىل ال ينفك منه شيء أبداء بعض الدين
 وقيل؛ يصح ويرد مبا ذكر. ،هونينفك أبداء نصيب أحدمها ما خيص ه من املر  (6)]وإنه[

 (8)امللك على املعري (7)]فيتشقص[ ،ويف الثانية قد يبيع أحد املرهتنني املرهون دون اآلخر

                                 
 .298الصغري للقزويين ص

 ( يف )ب،ج( "ميلك". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
(، هناية احملتاج للرملي 3/53(، مغين احملتاج للشربيين )2/149( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)

(4/245).  
 ين". ( يف )ج( "أرع4)
(، فتح العزيز 3/474( وهو املذهب القطع ابلبطالن يف اجلميع للمخالفة. انظر: الوسيط للغزايل )5)

  .(4/52(، روضة الطالبني للنووي )10/29للرافعي )
 ( يف )ب،ج( "فإنه". 6)
 ( يف )ب،ج( "فيشقص". 7)
د واحد، ال ينفك شيء إال ( إذا رهن عند اثنني، ينفك بعض الرهن أبداء دين أحدمها، وإذا رهن عن8)

= 
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إن خالف بنقص من )دين( عينه له كأن عني  له ألًفا فرهنه مبائة فال يبطل لرضى املعري به  )ال(
 (2)خالفًا ]ملا[ (1)رهنه من ثقةوليس مثله ما لو عني له غري ثقة ف ،يف ضمن رضاه ابألكثر

يف  )بطل(فإن خالف بزايدة على املعني  ،زعمه؛ ألن الغرض خيتلف ابختالف األشخاص
 ،(4)وتبعه الزركشي ،وإن نظر فيه السبكي ،كما مر  فيها  ،(3)وال أييت فيه تفريق الصفقة ،اجلميع

وتردد  ،(5)ا ]يعلم بتأملها[كم  ،وسلمت عبارته هنا من قلب وقع يف عبارة أصله ،ونظره ابهلدية
والذي يت جه األول؛ ؟ مع كونه ابطاًل هل يضمن أو ال ،اإلسنوي فيما لو تلف يف يد املرهتن

خبالف فاسد  ،أ[ وضع املرهتن يده عليه يف هذه احلالة أصاًل /104املالك مل أيذن يف] (6)]ألن[
 ،)بقبض املرهتن(ملعار رهن ا )ولزم( ،الرهن اآليت يف قاعدة: أن  فاسد كل عقد كصحيحه
 ،(7)كما أفادته عبارته دون عبارة أصله  ،فيرتتب عليه مجيع األحكام املرتتبة على اللزوم مما أييت

الرهن معىن؛ إذ ال وثوق  (9)وإال مل يكن ]هبذا[ ،رجوع املعري بعده (8)فمن ذلك ]امتناع[

                                 
وغريه اجلواز يف الطرفني، واألول أصح. انظر: فتح العزيز للرافعي « التتمة»أبداء اجلميع ونقل صاحب 

 (. 2/150(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/110(، روضة الطالبني للنووي )10/162)
 ( يف )ب( زايدة "من ثقة". 1)
 ( يف )ب،ج( "ملن". 2)
 (. 3/53(، مغين احملتاج للشربيين )10/29(، فتح العزيز للرافعي )4/67التهذيب للبغوي )( انظر: 3)
  .(150-2/149( النقل عنه السبكي والزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 ( يف )أ( "يتأملهما". 5)
 ( يف )ب( "ألنه". 6)
 .299-298( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص7)
 ة من )ب(. ( ساقط8)
 ( يف )ب،ج( "هلذا". 9)
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املعار بقيد زاده  )وصار( ،(2)وعدم لزوم الرهن ،خبالفه قبل القبض؛ لعدم متام القبض ،(1)]به[
فلو  ،وانقطع ابلقبض حكم العارية من الضمان وغريه )أمانة( ،أي: بقبض املرهتن )به(بقوله: 

يف يده مل يضمنه هو؛ ألنه أمني وال الراهن؛ ألنه مل  (4)أو بيع يف ]حياته[ (3)تلف بيد املرهتن/
كما اقتضاه إطالقهم؛   ،عد فك الرهنولو ب ،خبالف تلفه بيد الراهن ،احلق عن ذمته (5)/يسقط

عن  (6)كما نقله الزركشي  ،ولو أتلف أقيم بدله مقامه ،ألنه مستعري ومل يتم عليه حكم الضمان
كإعتاق   ،وبعده إن كان موسرًا ،(7)تقه املالك نفذ قبل القبض مطلًقاولو أع ،ظاهر كالمهم
 )حلر أجل(أو  ،كان الدين حااًل   )فإن( ،(8)وقوله: "أمانة" أعم  مما عرب  به أصله ،املرهون اآليت

ب[ أي:  104] )هذا(أي: جاز أن أيمر  )أمر املعري(املرهتن  (9)للدين املؤجل ]وأمهله[
وإمنا ملك إجباره على  ،عليه؛ لتخلص ملكه املشغول ابلوثيقة (10)]وجيربه[ ،)بفكه(املستعري 

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
(، مغين احملتاج للشربيين 3/77لزكراي األنصاري ) البهية (، الغرر10/25( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

(3/54 .) 
  .أ[ من نسخة )ب(/116]ل( هناية 3)
 ( يف )أ( "جنايته". 4)
  .أ[من نسخة )ج(/238]ل( هناية 5)
 (. 2/149ن الزركشي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )( النقل ع6)
(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري 10/28(، فتح العزيز للرافعي )4/69( انظر: التهذيب للبغوي )7)

 (. 4/246(، هناية احملتاج للرملي )2/149)
 .299( انظر: احلاوي الصفري للقزويين ص8)
 ( يف )ج( "فأمهله". 9)
 ج( "وجيرب". ( يف )ب،10)
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مبنزلة  (1)ن شغل املعري ماله هنا ]ابلدين[الفك  قبل املطالبة ومل ميلكها الضامن إال إذا طولب؛ أل
)أو  ،الرهن (2)ليأخذه ]فينفك[ )بطلب دينه(أي املرهتن  )هذا(أن أيمر )و(أداء الضامن مث 

فللضامن أن يقول  ،ومات األصيل ،كما لو ضمن ديًنا مؤجاًل   ،ويرد املرهون إليه فسخه(
 (3)للمضمون له طالب حبق ك أو أبرئين.

وهو ظاهر خالفًا ملا يومهه  ،يفهم ختيريه بني البداءة ابملعري وابملرهتن ،أصلهوتعبريه ابلواو ك
وغريه ابلرد؛  وابلفسخ أوىل من تعبري أصله ،عرب  احلاوي بثم  لكان أوىل (5): ]لو[(4)قول الناشري

وليس كذلك، أم ا قبل احللول فليس له إجبار الراهن على  ،(6)إليهامه االكتفاء به من غري فسخ
 ،كمن ضمن ديًنا مؤجاًل ال يطالب األصيل بتعجيله لتربأ ذمته  ،وال املرهتن على الطلب ،فك  ال

 أو طلب دينه من األصيل. ،وال الدائن إببرائه

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 ( يف )ب( "لينفك". 2)
(، 10/26(، فتح العزيز للرافعي )4/68(، التهذيب للبغوي )6/170( انظر: احلاوي الكبري ملاوردي)3)

 (. 3/77الغرر البهية لزكراي األنصاري )
شيخ أهل زبيد يف الفقه برع فيه  ،( هو: أمحد بن أيب بكر بن علي بن حممد، الناشري الزبيدي اليماين4)

وشارك يف غريه وخترج به أهل البلد مدة انتهت إليه رائسة الفتوى وويل احلكم هبا قليال وكان شديدا 
ال فريدا تقيا ذكيا غاية يف على مبتدعة الصوفية وكان هلم شوكة قائمة، كان عاملا عامال فقيها كام

احلفظ وجودة النظر تويف: سنة مخس عشرة ومثامنائة انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
  .(1/257(، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )4/10)

 ( ساقطة من )ب(. 5)
نظر: احلاوي الصغري ( وعبارة األصل ))وأيمر الراهن ابلفك واملرهتن برد ماله أو طلب دينه إن حل((. ا6)

 . 299للقزويين ص
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أو  ،(2)ومل يؤد  الراهن؛ ]إلعساره[ (1)أي: املعار أبن حل  ]الدين[ )وإن وجب بيعه(
وألنه لو رهن  ،فقد يريد فداءه ،يف بيعه ،اولو معسرً  ،املعري )روجع( ،أو غيبته مثاًل  ،امتناعه

أو  ،يوف الدين ابعه احلاكم (3)فإن مل أيذن و ]مل[ ،فهنا أوىل ،على دين نفسه وجبت مراجعته
فإنه يطالب وإن كان األصيل  ،أ[ وإن كان الراهن موسرًا كما لو ضمن يف ذمته/105] ،مأذونه
كما أن   ،به )مبا بيع(املعري على الراهن  )رجع(ذنه إذا بيع املرهون إبذنه أو بغري إ)و( ،(4)موسرًا

وبه يتجه ما اقتضاه إطالقهم من أنه يرجع يف املثلي مبا بيع  ،ال بقيمته ،الضامن يرجع مبا أد اه
وقد صرفه إىل دين  ،وألنه مثن ملكه ،يرجع فيه مبثله ،(6)(5)خالفًا لقول ابن أيب عصرون ،به

وال يتصور أبكثر  ،(7)ى القيمة أم نقص عنها بقدر يتغابن مبثلهسواء أزاد عل ،فريجع به ،الراهن
 (8)وال ميكن نقصه عن ذلك. ،من ذلك؛ إذ البيع على املالك إمنا يكون بثمن املثل

                                 
 ( يف )ج( "املدين". 1)
 ( يف )ب،ج( "العتباره". 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
  .(4/51(، روضة الطالبني للنووي )27-9/26( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)
ولد مولده يف  ( هو: عبد هللا بن حممد بن هبة هللا التميمي، شرف الدين أبو سعد، ابن أيب عصرون5)

ابملوصل. وانتقل إىل بغداد. وإليه تنسب املدرسة  ربيع األول سنة اثنتني وقيل ثالث وتسعني وأربعمائة
ب و " االنتصار ملا جرد يف " العصرونية " يف دمشق. من كتبه " صفوة املذهب، على هناية املطل

وما بعدها(، األعالم 2/27البن شهبه ) الشافعيةاملذهب من األخبار واالختيار. انظر: طبقات 
  .(4/124للزركلي)

  .(2/328( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ( يف )ج( زايدة "وألنه مثن ملكه وقد عرفه إىل دين الراهن". 7)
قول العارية يرجع بتمام القيمة وعلى قول الضمان ال يرجع اال مبا بيع النه مل يفض الضامن من ( فعلى 8)

الدين اال ذلك القدر وان بيع أبكثر من القيمة يرجع مبا بيع على قول الضمان وعلى قول العارية 
= 



 
480 

هنا أن  ما يتغابن به إمنا حيط يف العقود دون  (2)من كالم الشيخني (1)وأخذ الزركشي
 األحكام املذكورة يف صورتني:  جتري )وكذا( ،وهو فرع حسن كما قال ،اإلتالفات

كرهنتك عبدي بدينك ]علي   ،)عنه(يف دين إنسان  )ورهنه(كان إلنسان مال   )لو(ما 
ومنها  ،وشرط إجزاء األحكام املذكورة ،أي رقبة ماله )يف رقبته(دينه  ضمن( (4))]أو[ ،(3)فال[

 (6)أو ]الضمان[ ،(5)خالفًا ملا يومهه كالم أصله ،الرجوع أن يقع الرهن ولو على الرتاخي
اآليت يف الضمان فيهما، واشرتاط اإلذن  (7)كنظريه/  ،أي املدين وإال فال رجوع عليه ،)إبذنه(

أما ابلنسبة للرهن والضمان فيصح ان  ،كما تقرر  ،ب[ للرجوع وحنوه/105إمنا هو ابلنسبة ]
 . (8)مطلًقا

                                 
اية املطلب وجهان )ذهب االكثرون( إىل أنه ال يرجع اال ابلقيمة ألن العارية هبا يضمن.. انظر: هن

(، روضة 28-10/27(، فتح العزيز للرافعي )4/68(، التهذيب للبغوي )210-6/209للجويين )
  .(4/51الطالبني للنووي )

  .(2/149( النقل عن الزركشي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
يرجع بتمام القيمة وعلى قول ( عبارة الشيخني: وان بيع ابقل قدرا تغابن الناس مبثله فعلى قول العارية 2)

  .(4/51(، روضة الطالبني للنووي )10/27الضمان ال يرجع اال مبا بيع. انظر: فتح العزيز للرافعي )
 ( يف )ب،ج( "على فالن". 3)
 ( يف )ج( "و". 4)
 .299انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص( 5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
  .ب[ من نسخة )ب(/116]لهناية ( 7)
(، 4/53(، روضة الطالبني للنووي )10/30(، فتح العزيز للرافعي )4/69انظر: التهذيب للبغوي ) (8)

 .(3/78الغرر البهية لزكراي األنصاري )
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 ،فإن  رهنه عنه إبذنه هو ضمانه ،(1)والصورة الثانية من زايدته، وقول الشارح ]أهنا مكررة[
ادمها يف احلكم أن يكون ذكر إحدامها بعد األخرى تكرارًا، ولو  إبذنه يُرد  أبنه ال يلزم من احت 

وال ينايف  ،وإال فال ،ورجع به على الراهن إن سلم إبذنه ،قضى املعري ابلدين من ماله انفك
؛ ألنه مثله يف قصر الرجوع فيهما (3)وإن أد ى بغري ]اإلذن[ ،رجوع الضامن ابإلذن (2)]هذا[

ويصدق  ،ومَث  ذمة الضامن ،وهو هنا رقبة املرهون ال غريها من بقية أمواله ،على حمل  الضمان
أي: يسرع إليه  )ما يفسد(جوازًا  )ويرهن( ،وتقبل شهادة املرهتن عليه به ،الراهن يف عدم اإلذن

فيجرب  ،وجتفيفه على املالك ،(5)يتجففان[] (4)إن أمكن جتفيفه مطلًقا كرطب وعنب/ ،الفساد
أو مل ميكن ولكن رهن بدين حال  أو  ،وجففه ،عليه فإن تعذ ر األخذ منه ابع احلاكم جزءًا منه

مؤجل حيل  قبل الفساد ولو احتمااًل بزمن يسع البيع عادة؛ ألن األصل عدم فساده قبل 
وأبن   ،صفة بقوة تشو ف الشارع إليهوفارقت صورة االحتمال ما مر يف املعلق عتقه ب ،احللول

وأبن   ،(7)خبالفه ]هنا[ ،أ[ التعليق موجود عند ابتداء الرهن/106هو] (6)]و[ ،سبب الفساد مَث  
عالمة الفساد هنا تظهر دائًما خبالفها مَث ، وإذا صح  رهنه فإن بيع يف الدين أو قضي من موضع 

أو معه  )قبل حملر دين(ا إذا أسرع إليه الفساد أم   ،وإال بيع وجعل مثنه رهًنا مكانه ،آخر فذاك

                                 
 ( يف )ب،ج( "أنه مكروه". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ب،ج( "إذن". 3)
  .ب[ من نسخة )ج(/238]ل( هناية 4)
 ( يف )ب( "يتحققان". 5)
 من )أ(.  ( ساقطة6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
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 (1))]ال[احلال أنه مما )و( ،خالفًا ملا يومهه كالمه كأصله ،أو مل يعلم أنه حيل  معه أو بعده
عند  )إن شرط بيعه(فال جيوز رهنه إال  ،كما هو ظاهر  ،ومثله حيوان به مرض خموف جيف(

ويصري  ،الوفاء ابلشرط؛ حفظًا للوثيقة (2)زمه[و ]يل ،مكانه )ليصري مثنه رهًنا(خوف فساده؛ 
وغريه بقوهلم  (4)كما أفاده تعبريه بيصري دون تعبري أصله  ،من غري إنشاء عقد (3)الثمن ]رهًنا[

 (6)أو شرطه قبل ،خبالف ما لو شرط منع بيعه ملناقضته مقصود الرهن ،(5)وجعل مثنه رهًنا
 (9)و ]تنظري[ ،ما لو شرط بيع ما ال يسرع فساده قياًسا على (8)كما حبثه األذرعي  ،(7)الفساد

يرد  أبن  ،وبيعه اآلن أحفظ؛ لقلة مثنه عند إشرافه على الفساد ،الغزي فيه أبن هذا مبيع قطًعا
وقبل خوف  ،فال جيوز إال عند الضرورة أو احلاجة ،مناف  ملقتضى الرهن أصالة (10)]شرطه[

شرطه حينئذ مفسًدا كسائر الشروط املنافية  (11)]فكان[ ،الفساد ال ضرورة وال حاجة إليه

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
 ( يف )ب،ج( "يلزم". 2)
 ( يف )ب( "بيعاً". 3)
 .299( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص4)
 ( يف )ب( زايدة "من غري إنشاء". 5)
 ( يف )ب( زايدة "خوف وقوع". 6)
ه قوالن أحدمها اليصح وهو ( إن شرط أن يبيعه إذا خاف علي الفساد، جاز رهنه، وإن أطلق ففي7)

(، روضة الطالبني 10/11(، فتح العزيز للرافعي )3/203الصحيح. انظر: املهذب للشريازي )
  .(44-4/43للنووي )

  .(4/242( النقل عن األذرعي انظر: هناية احملتاج للرملي )8)
 ( يف )ج( "بنظر". 9)
 ( يف )ب، ج( "شرط البيع". 10)
 ( يف )ج( "وكان". 11)
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ونقله يف الروضة  (4)(3)]كأصله[ ،(2)ب[ شيًئا كما يف املنهاج/106أو مل يشرط ] ،(1)]له[
والبيع قبله  ،عند احللول (6)عن تصحيح العراقيني؛ ألنه ال ميكن االستيفاء ]منه[ ،(5)وأصلها

وغريه  ،(7)واعتمده اإلسنوي ،ضه للفسادوقيل: يصح ويباع عند تعر   ،ليس من مقتضيات الرهن
يشرط رهن مثنه مل يصح  وفيه  (9)ن، قال: وقضية كالمهم أنه لو مل/له عن األكثري (8)لنقل الرافعي

وهبذا يفرق بني ذلك وما أييت من  ،فاشرتط التصريح به ،نظر ويرد  أبن ذلك من مصلحة التوثق
 أشار إىل ذلك. (10)ا ال يصح، مث رأيت شيخناأن  اإلذن يف بيع املرهون بشرط جعل مثنه رهنً 

وليس للمرهتن  ،املرهتن أجرب الراهن عليه (11)وحيث قلنا يباع عند خوف الفساد ]فطلبه[
 ،ومىت أذن له يف بيعه ففرط أبن تركه أو مل أيذن له وترك الرفع للقاضي ضمن ،االستقالل به

وهو  ،أييت عند احملل ؛ ألنه مث لالستيفاء خبالفه فيما ،وجيوز بيعه ابإلذن ولو يف غيبة املالك
ليكون وثيقة  ،خبالفه هنا فإن غرضه الزايدة يف الثمن ،متهم ابالستعجال يف ترويج السلعة

                                 
 اقطة من )ج(. ( س1)
 .114( انظر: منهاج الطالبني للنووي ص2)
 ( يف )ج( "وأصله". 3)
 165( انظر: احملررللرافعي ص4)
 (. 4/44(، رووضة الطالبني للنووي )10/11( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 (.5/326( انظر: املهمات لألسنوي )7)
 (. 5/326رح الصغري". انظر: املهمات لألسنوي )( ذكرها الرافعي يف كتابه "الش8)
  .أ[ من نسخة )ب(/117]ل( هناية 9)
  .(1/227( انظر: فتح الوهاب لزكراي األنصاري )10)
 ( يف )ب( "وطلبه". 11)
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)كثمن  ،يف صريورته رهًنا مكانه (2)ومثن ما بيع فيما مر  عند خوف الفساد ]يكون[ (1)]له[
إليه  (3)أ[ مما ال ]يسارع[/107كان]بيع لطرو ما عرضه للفساد قبل احللول مع كونه   رهن(

فإن الثمن هنا يكون رهنًا  ،أبن مل ميكن جتفيفه )تلفه(ألجل ذلك  )خيف(كرُب   ابتل  و  ،الفساد
حفظًا للوثيقة وإمنا مل ينفسخ الرهن بذلك وإن حدث  (4)أيًضا كما أن البيع هنا واجب ]أيًضا[

أال ترى أن  اآلبق ال جيوز بيعه  ،االبتداء قبل القبض؛ ألنه يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف
ورهن الثمر  ،(9)هنا (8)]فكذا[ ،مل ينفسخ (7)وقبل ]القبض[ ،البيع (6)أبق ]بعد[ (5)]وإن[

 ،قبل بدو  الصالح (11)]ولو[ ،(10)كرهن ما يفسد وإن جتفف ]صح [  ،ابلشجرة إن مل يتجفف
خبالف حق املشرتي، نعم إن  ،(12)[وبغري شرط القطع؛ ألن حق  املرهتن ال يبطل ]ابحتياجها

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ( يف )ج( "يسرع". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب،ج( "ولو". 5)
 بل". ( يف )ب( "ق6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ( يف )ج( "وكذا". 8)
( الصحيح من الوجهني عدم اإلنفساخ. وقال النووي: وهو األرجح: أنه ال ينفسخ، وهذا الذي قطع 9)

به، من أنه إذا مل ينفسخ يباع، وهو املذهب. ونقل اإلمام: أن األئمة قطعوا أبنه يستحق بيعه. انظر: 
(، فتح العزيز للرافعي 6/171(، هناية املطلب للجويين )6/122احلاوي الكبري للماوردي )

 (. 5/327(، املهمات لألسنوي )4/44(، روضة الطالبني للنووي )10/12)
 ( ساقطة من )ج(. 10)
 ( يف )أ( "و". 11)
 ( يف )ج( "ابحتياجهما". 12)
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ومل يشرط القطع وال عدمه مل يصح؛ ألن العادة اإلبقاء إىل  (1)رهنه مبؤجل حيل  قبل ]جذاذه[
 (2)وجيرب ]الراهن[ ،فأشبه ما لو رهن شيًئا على أن ال يبيعه عند احملل  إال بعد أايم ،اجلذاذ
 ،نع من القطع قبل اجلذاذ ال بعدهولكل امل ،وجتفيف ،وجذاذ ،مصاحلها من حنو سقي (3)على/

 . (4)ورهن ما اشتد حبه كبيعه ،وما خُيشى اختالطه ابحلادث كالذي يسرع فساده

 له أربعة شروط: (5))و([الركن الرابع: املرهون به ]

من تعل ق الظرف  (6)وزاد هذا؛ لئال يقع فيما أومهه ]أصله[ ،أي: الرهن )كونه(األول:  
فال  )بدين(صحة رهن أول الباب  (8)ب[ تعلقه ]بقوله[/107يغفل عن ]و  ،مبا قبله (7)]بعده[

وذلك خمالف لغرض الرهن عند  ،يصح  بعني مضمونة أواًل؛ ألهنا ال تستوىف من مثن املرهون
ودخل يف الدين املنفعة يف  ،وهو ممكن ،وبه فارق صحة ضماهنا؛ ألن القصد ختليصها ،البيع

بعض واقفي الكتب  (10)ويؤخذ من هذا بطالن ما ]يشرطه[ ،(9)إجارة الذمة دون إجارة العني

                                 
 ( يف )ب،ج( "جداده". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
  .أ[ من نسخة )ج(/239]ل( هناية 3)
  .(3/273(، حاشية اجلمل)4/243( انظر: هناية احملتاج للرملي )4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ( ساقطة من )ج(. 8)
( الشرط األول أن يكون دينا فال جيوز الرهن بعني معصوبة وال مستعارة على األصح. انظر: الوسيط 9)

  .(4/53(، روضة الطالبني للنووي )31-10/30لرافعي )(، فتح العزيز ل3/475للغزايل )
 ( ساقطة من )ب(. 10)
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 (2)وحبث السبكي ،ولزومه ،بصحة هذا الشرط (1)لكن أفىت القفال ،من أهنا ال تعار إال برهن
خبالف ما إذا قصد الرهن  ،(3)ليكون املرهون ]تذكره[ ،محله على ما إذا قصد الرهن اللغوي

أقرهبما عنده الصحة محاًل على املعىن  ،احتماالن (4)فإن مل يعلم مراده فله ]فيه[ ،الشرعي
 (5)قال: مث ال ]جيوز[ ،اللغوي تصحيًحا للكالم ما أمكن، والثاين: البطالن محاًل على الشرعي

  ،وإم ا لفساد االستثناء ،ألنه خالف شرط الواقف (6)/إخراجها ابلرهن؛ لتعذره وال بغريه إم ا
ك صح ؛ ألنه غرض صحيح؛ ألن إخراجها مظن ة ولو قال ذل ،كأنه قال: ال خيرج مطلقا

 ضياعها انتهى، 

 وقوله: مث إخل إمنا يتأت ى على البطالن كما ال خيفى. 

  (7)سواء أجرى سبب ]وجوبه[ ،فال يصح بغريه ،يف الذمة )ًثبت(الثاين كونه بدين 
فال أ[حق /108أو بدل ما سيقرتضه؛ ألنه وثيقة ] ،أم ال كثمن ما سيشرتيه ،كنفقة الغد

فإذا اشرتى منه أو  ،فإن تقدم كان مأخوًذا على جهة سوم الرهن ،عليه كالشهادة (8)]تقدم[
  .(9)إال بعقد جديد ،استقرض مل يصر رهًنا

                                 
 (.251ص)( انظر: فتاوي القفال 1)
 (. 3/55( ذكرها السبكي يف "شرح املهذَّب" انظر: مغين احملتاج للشربيين )2)
 ( يف )ب،ج( "بذكره". 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
  .خة )ب(ب[ من نس/117]ل( هناية 6)
 ( يف )ب( "وجوده". 7)
 ( يف )ج( "تتقدم". 8)
( الشرط الثاين أن يكون الدين اثبتا أما الذى مل يثبت بعد فال جيوز الرهن به انظر: الوسيط للغزايل 9)

= 
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ال يغين عن الثابت؛ ألن الثبوت كما قاله  (1)]و[ ،)الزم( ،الثالث: كونه بدين اثبت
ال يتوقف صدقه على  ،ن يف نفسهواللزوم وعدمه صفة للدي ،مجاعة معناه الوجود يف احلال

فلو اقتصر على الالزم لورد  ،ودين الكتابة غري الزم ،كما يقال دين القرض الزم  ،وجود الدين
 ،كثمن فيه خيار(  ،)ولو يف أصله (2)عليه ما يستقرضه وحنوه مما مل يثبت، ويكفي لزوم الدين

]والصداق  ،يف إجارة العني ال الذمةواألجرة قبل االنتفاع  ،وكمال املسابقة ،أو قبل قبض املبيع
]وألن  ،(4)ذكر غري مستقر؛ ألن أصل هذه العقود اللزوم[ (3)وإن كان كل ]مما[ ،قبل الدخول

ويصح ابملنفعة يف هذه؛ ألهنا فيها دين دون  ،األجرة الزمة يف إجارة العني دون إجارة الذمة
  .(6)(5)وإذا احتيج لبيع الرهن بيع وحصلت بثمنه[ ،تلك

حيث قلنا ملك املشرتي املبيع  ،(9)مدة اخليار (8)]يف[ (7)وحمل ما ذكر يف ]الرهن ابلثمن[
 ،وال يباع املرهون يف الثمن ما مل متض مدة اخليار ،(10)كما أشار إليه اإلمام  ،لتملك البائع الثمن

                                 
  .(4/53(، روضة الطالبني للنووي )10/31(، فتح العزيز للرافعي )3/475)

 ( ساقطة من )ب(. 1)
(، 34-10/33(، فتح العزيز للرافعي )3/476الزما. انظر: الوسيط للغزايل )( الشرط الثالث كونه 2)

  .(4/54روضة الطالبني للنووي )
 ( يف )ج( "ما". 3)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 4)
 ( العبارة يف )ب،ج( فيها تقدمي وأتخري. 5)
  .(4/252(، هناية احملتاج للرملي )2/151( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ( يف )ب،ج( "رهن الثمن". 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )ج( زايدة "ما مل تكن مدة اخليار وقيل ال يصح ابلثمن". 9)
 (.6/73( انظر: هناية املطلب للجويين )10)
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نه غري ب[ امللك للبائع؛ أل/108وقيل ال يصح ابلثمن زمن اخليار؛ بناء على أنه مينع انتقال ]
ولو بعد الشروع  ،من العمل اجملعول عليه )فراغ(الـ)كجعل قبل( الزم  (1)]بغري[ )ال(اثبت 

وإن لزم  ،فسخها فيسقط به اجلعل (2)وكل من عاقدي اجلعالة ]له[ ،فيه؛ ألن الرهن للتوثق
 ،عوفارق الرهن ابلثمن يف زمن اخليار أبن  موجبه البي ،اجلاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل

خبالف  ،وأبن الثمن وضعه على اللزوم كما مر   ،]وهو العمل ،خبالف موجب اجلعل ،وقد مت  
الكتابة لتمكن املكاتب من إسقاط  (4)و]كدين[ ،أما بعد الفراغ فيصح للزوم الدين ،(3)اجلعل[

تسقط  (6)وكالدية على العاقلة قبل احللول؛ ألهنا مل تثبت وهلذا ]مل[ ،(5)النجوم مىت شاء
وكالزكاة قبل احللول  ،لثبوهتا يف الذمة ،وتلف املال خبالفها بعده ،واجلنون ،املوت (7)طروء[]ب

وغريمها خالفًا  ،(9)الشيخان (8)فإنه يصح  الرهن هبا كما ]قال[ ،لذلك خبالفها بعده

                                 
 ( يف )ج( "لغري". 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ج( "كذا". 4)
شروع يف العمل، وقبل متامه، فال يصح الرهن به على األصح. وإن كان بعد الفراغ من ( اجلعالة بعد ال5)

العمل، صح قطعا، للزومه. وإن كان قبل الشروع مل يصح قطعا، لعدم ثبوته، وعدم تعني املستحق. 
(، فتح العزيز للرافعي 195-3/194) (، املهذب للشريازي6/6انظر: احلاوي الكبري للماوردي )

 (. 4/55(، روضة الطالبني للنووي )10/34-35)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 6)
 ( يف )ب( "تصرر". 7)
 ( يف )ب،ج( "قاله". 8)
  .(4/55(، روضة الطالبني للنووي )10/35( انظر: فتح العزيز للرافعي )9)



 
489 

ل، ودواًما أبن يتلف املال بعد احلو  ،الذمة ابتداء كزكاة الفطر (2)/؛ ألهنا قد جتب يف(1)لألسنوي
إذ له أن يعطي من غريه بغري رضى  ،احلقيقية وبتقدير بقائه فالتعلق به ليس على سبيل الشركة

 فصارت الذمة كأهنا منظور إليها.  ،املستحقني قطًعا

كما يف   ،فلو جهاله أو أحدمها مل يصح (3)الشرط الرابع: أن يكون الدين معلوًما هلما،/
أ[ به /109وكذا قوله ما جاز الرهن] ،(5)وغريه، ونص  األم يشهد له ،(4)ره املتويلالضمان ذك

فإنه  ،وضمان العهدة ،لكن يستثىن منه ضمان رد  األعيان املضمونة ،جاز ضمانه وعكسه
وما لو ضمن من  ،كما قاله البلقيين  ،وضمان إحضار البدن ،جائز ال الرهن هبما؛ لعدم الدين

 . (6)كما نقله الزركشي وأقر ه  ،نه جيوز خبالف الرهن بهفإ ،درهم إىل عشرة

مث هو كما لو رهنهما  ،زايدة توثقة (7)بعد رهن؛ ]ألنه[ )رهن(الواحد  )ويزاد ابلدين(
 ،األول (8)فال جيوز أن يزاد ابلرهن الواحد دين على دين مع بقاء ]رهينة[ ،)ال عكسه(مًعا 

، وفارق هذا ما قبله (9)ال جيوز رهنه عند غري املرهتن كما  ،وإن وىف  هبما أو كاان من جنس واحد

                                 
  .(333-5/332( انظر: املهمات لألسنوي )1)
  .ب[ من نسخة )ج(/239]ل( هناية 2)
  .من نسخة )ب( ب[/118]ل( هناية 3)
  .(2/151( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 (.3/164( انظر: األم للشافعي )5)
 (. 2/151( النقل عن البلقيين والزركشي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ( يف )ج( "رهنيته". 8)
عند غري املرهتن، وإن ويف ابلدينني مجيعا، فإن أراد توثيقهما فسخا على  ( أنه ال جيوز كما ال جيوز رهنه9)

(، فتح 6/88(، احلاوي الكبري للماوردي )8/193القول اجلديد انظر: خمتصر املزين ) األظهر وهو
= 
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االمتناع  (1)وذاك شغل فارغ، ووهم بعض شراح احلاوي ]يف تقييده[ ،أبن  هذا شغل مشغول
 . (5)اجلواز إن اختلف(4)ءويف نقله عن االستقضا ،(3)إذا كان الثاين من جنس األول (2)]مبا[

أرادا أن يكون مرهواًن ابلثاين  (6)]أو[ ،أطلقاوخرج بقويل مع بقاء رهنية األول: ما لو 
أنه يستثىن من العكس  )إال( ،ويكون فسًخا للرهن األول على األوجه ،فإنه يصح   ،فقط

 صوراتن:

أبن جىن العبد املرهون فإنه جيوز للمرهتن  ،أي: بسببه ،)بفداء(األوىل: ما إذا كان الرهن 
 ،؛ ألنه من مصاحل الرهن(7)و ]ابلفداء[ ،فداؤه إبذن الراهن؛ ليكون مرهواًن ابلدين

 (9)]و[ ،ب[ الراهن على الفداء/109وال فرق يف هذه بني قدرة ] ،استيفاءه (8)]لتضم نه[
 ،من املرهتن على املرهون )إنفاق(الثانية: ما إذا كان بسبب )و(ملا أييت. ،(10)عجزه عنه

                                 
  .(2/151(، أسىن املطالب زكراي األنصاري )10/36العزيز للرافعي )

 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ج( "فيما". 2)
 (. 37-10/36(، فتح العزيز للرافعي )4/33( انظر: التهذيب للبغوي )3)
 ( يف )ج( زايدة "عن". 4)
 (. 4/306( وجهان يف )اإلستقصاء(: أقيسهما: اجلواز انظر: النجم الوهاج للدَِّمريي)5)
 ( يف )ج( "و". 6)
 ( يف )ب،ج( "الفداء".7)
 ( يف )ج( "ليضمنه". 8)
 ( يف )ب،ج( "أو". 9)
صححاه الشيخان وقاال: صح على املذهب وهو نص الشافعي. انظر: فتح العزيز للرافعي  (10)

  .(4/56(، روضة الطالبني للنووي )10/37)
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و غيبته؛ ليكون مرهواًن أ ،أبن أذن له احلاكم؛ لعجز الراهن عن النفقة (1)[)بشرط(]
 ،(4)كما قاله القاضي أبو الطيب  ،إبذن املالك (3)وكذا لو أنفق ]عليه[ ،والنفقة (2)]ابلدين[

خبالف ما إذا قدر على  ،(7)واألوجه محله على ما إذا عجز ،(6)لكن نظر فيه مجع ،(5)وغريه
  زايدته. خبالف اجلناية، واستثناء هاتني الصورتني من ،اإلنفاق؛ إذ ال ضرورة

  وقوله: "بشرط" متعلق هبما كما تقرر.

                                 
 ( يف )ب( "شرط". 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
ولد القاضي آبمل  ( هو: طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر القاضي العالمة أبو الطيب الطربي4)

طربستان أحد أئمة املذهب وشيوخه واملشاهري الكبار، أحد محلة املذهب ورفعائه، كان إماما جليال، 
جلدل كتبا كثرية درَّس وأفىت وويل القضاء، شرح خمتصر املزين وصنف يف اخلالف واملذهب واألصول وا

(، طبقات 5/12تويف ببغداد سنة مخسني وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )
 (.1/226الشافعية البن قاضى شهبة )

  .(4/94انظر: روضة الطالبني للنووي ) الروضة( نقلها النووي يف زوائد 5)
  .(2/152ي )( كالزركشي النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصار 6)
 .(4/253) (، حاشية الشرباملسي2/152( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
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 :فرع

صدق املرهتن  ،مث عشرة ،اعرتف الراهن أنه مرهون بعشرين مث اد عى أنه رهنه أواًل بعشرة
 ،(2)كما رج حه مجٌع متأخرون  ،وارهتنت ابلعشرين ،األول (1)وإن قال يف جوابه ]فسخنا[ ،بيمينه

وألن دعوى الراهن العقد اثنًيا بعشرة  ،نه مد عي الصحة؛ أل(3)وغريه ،خالفًا ملا يف األنوار
مث أبلفني مُسعت  ،ولو شهد اثنان أنه رهن أبلف ،على حصول الفسخ بينهما (4)]دليل[

يقوال وفسخا األول؛ عماًل بقاعدة تصديق  (5)وحكم أبنه رهن ابأللفني، وإن ]مل[ ،شهادهتما
 مد عي الصحة أيًضا. 

أي:  )إن أخر طرفاه( ،وخلع ،وصداق ،كإجارة  ،وحنومها )وميزج رهن ببيع أو قرض(
إذ ال يتأت ى  ،واآلخر عن أحدمها فقط ،اآلخر (6)أ[:أحدمها عن ]]طريف[/110يعين ] ،الرهن

، (7)كما يومئ إىل ذلك قوله "وميزج"[  ،أتخ ر كل من طريف الرهن عن كل من طريف اآلخر
أو  ،فيقول اآلخر: ابتعت ،نت ]به عبدككذا وارهت  (8)فيقول: بعتك هذا بكذا أو أقرضتك/

، (9)فيقول: البائع بعتك وارهتنت[ ،وارهتن هبا عبدي ،أو بعين ثوبك بعشرة ،ورهنت ،اقرتضت
                                 

 ( يف )أ( "فحسب". 1)
  .(4/56(، روضة الطالبني للنووي )10/37( كالصيدالين: انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 ( 4/33(، التهذيب للبغوي )1/524) ( كالبغوي انظر: األنوار لألردبيلي3)
 ( يف )ب،ج( "كالدليل". 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( يف )ج( "طرف". 6)
 ( يف )ب( تقدمي وأتخري يف العبارة. 7)
  .ب[ من نسخة )ب(/118]ل( هناية 8)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 9)
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 (1)أو أجرتك داري ]شهرًا[ ،غري صحيح ملا مر  أول البيع ،وارهتنت ،وتعبري الشارح ببعتين
وارهتنت هبا  ،و جتك بنيت بعشرةأو ز  ،ورهنت ،فيقول: استأجرت ،وارهتنت هبا عبدك ،بعشرة
فيقول  ،وارهتنت هبا عبدك ،أو طلقتك على ألف ،(2)و ]رهنت[ ،فيقول تزوجت ،عبدك
فمزجه أوىل؛ ألن التوثق فيه آكد؛ ألنه قد ال  ،ورهنت؛ ألن شرط الرهن يف ذلك جائز ،قبلت

ر يف حنو البيع واغتفر تقد م أحد طرفيه على ثبوت الدين حلاجة التوثق، ويقد   ،يفي ابلشرط
 (3)مللك قبل العتق يف البيع الضمين.كما يقدر ا  ،وانعقاد الرهن ،وجوب العوض

هذا أبلف  (4)/وإمنا جاز املزج هنا وامتنع يف الكتابة مع البيع ككاتبتك على ألف وبعتك
وإن امتنع  ،وهلذا أجاز شرطه فيهما ،مصاحل حنو البيع والقرض (5)فقبلهما؛ ألن الرهن ]من[

 وألن  العبد ال يصري أهاًل  ،ب[ يف عقد، وليس البيع من مصاحل الكتابة/110اط عقد ]اشرت 
 (6)ملعاملة السيد حىت تتم الكتابة.

وإمنا اشرتط أتخر الطرفني ابملعىن املذكور؛ ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من 
أو  ،يتفقال: رهنت واشرت  ،العاقدين، فلو انتفى ذلك كارهتنت ثوبك وبعتك عبدي بعشرة

 ،فقال املشرتي: رهنت واشرتيت ،وارهتنت ]هبا عبدك ،اشرتيت ورهنت، وكبعتك عبدي بعشرة

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب،ج( "ارهتنت". 2)
-4/53(، روضة الطالبني للنووي )10/31(، فتح العزيز للرافعي )4/5( انظر: التهذيب للبغوي )3)

54 .) 
  .أ[ من نسخة )ج(/240]ل( هناية 4)
 ( يف )ب( "بني". 5)
 (. 4/252) (، حاشية الشرباملسي2/150لزكراي األنصاري ) ( انظر: أسىن املطالب6)



 
494 

فقال: اشرتيت  ،على أن ترهنين دارك (2)]هذا بعشرة[ (1)مل يصح  العقد، ولو قال بعتك عبدي[
، قال السبكي: وهو املشهور عند (5)البغوي (4)]و[ ،(3)مل يصح  عند القاضي ،ورهنتُ 

فال بد  ،إذ املمزوج هنا شرط الرهن ال هو ،ميٌل إليه (7)كالم الشيخني  (6)ب، و ]يف[األصحا
قال  ،عن ظاهر النص  الصحة (8)أن يقول بعد ذلك ارهتنت أو قبلت الرهن، ونقل املتويل

 لكن املنقول األول.  (10): وهو الذي ارتضاه احملققون، قال السبكي: وهو األقيس(9)اإلمام

فيوهم خالف  ،وزاد عقد لئال يتوهم عطف رهن على دين ال عقد رهن()ولغا أداء دين 
 ،فإذا أد ى ديًنا ظن ه عليه فبان خالفه اسرتجعه ،فظن الصحة فقط أوىل )ظن وجوهبما(املراد 

كما إذا اشرتى أو اقرتض شيًئا   ،أ[ عقد رهًنا ظن  وجوبه/111خبالف ما لو] ،وال ميلكه قابضه
فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح؛ ألنه  ،ا يف ذمتهمن دائنه بشرط أن يرهنه مب

والفرق على األول أن  أداء  ،من بطالنه قياًسا على ما قبله(11)خالفًا ملا يف أصله ،صادف حمله
                                 

 ( العبارة ساقطة من )ج(. 1)
 ( يف )ج( "هذه العشرة". 2)
ن يقول بعده: ارهتنت أو قبلت. النقل عنه انظر: فتح العزيز ( قال القاضي حسني: ال يتم بل يشرتط أ3)

  .(4/54(، روضة الطالبني للنووي )10/32للرافعي )
 ( ساقطة من )أ(. 4)
  .(4/5( انظر: التهذيب للبغوي )5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 (.4/54(، روضة الطالبني للنووي )10/32( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
  .(9/400النبيه البن الرفعة) ( انظر: كفاية8)
  .(6/225( انظر: هناية املطلب للجويين )9)
 ( يف )ج( زايدة "أي". 10)
 300( وعبارته "ولغا األداء والرهن لظن الدين". انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص11)
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وفارق ما لو أتى  ،الشرط (1)وصحة الرهن ال تستدعي ]صحة[ ،الدين يستدعي سبق ثبوته
، (4)فإنه يبطل كما يف اجملموع ،ظن  صحة الشرط (3)يف قرض أو بيع ]على[ (2)ببيع مشروط

 (7)وغريه ]و[ (6)عن التهذيب (5)ويف الروضة وأصلها ،ونقله يف الشرح الصغري عن األصحاب
مث تقتضي مقابلته جبزء من الثمن؛ جلر ه  ،إن تعقباه أبن  القياس الصحة أبن ظن صحة الشرط

ا  ،هولوذلك اجلر  جم ،نفًعا للمقرض أو البائع األول
ً
فصري الثمن جمهواًل، ومن مث لو كان عامل

الرهن فوجب القول  (8)/وهنا ظن الصحة ال جيز جلهالة يف ،إذ ال مقابلة ،بفساد الشرط صح
)وخيتص الرهن هنا كاإلسنوي  فاندفع ما أطال به البلقيين ،كما مر    ،بصحته ملصادفته حمله

 ،يف رهن دار ،ها، وال حنو مفتاح ورحىفال يدخل بياض بني األشجار يف رهن ابمللفوظ به(
خبالف البيع؛ لقوته على  ،ب[/111عبد يف رهنه قطًعا ] (9)وبناء وغراس يف أرض، وحنو ثوب

 (10)وضعف الرهن؛ ألنه جمرد توثق. ،االستتباع بنقله امللك

                                 
 ( يف )أ( "سبق". 1)
 ( يف )أ( زايدة "وما". 2)
 ( يف )أ( "عن". 3)
 (. 9/373وي )( انظر: اجملموع للنو 4)
 (. 3/400(، روضة الطالبني للنووي )8/195( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 (. 3/537( انظر: التهذيب للبغوي )6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
  .أ[ من نسخة )ب(/119]ل( هناية 8)
 ( يف )أ( زايدة "يف". 9)
(، املهذب 6/208تدخل انظر: احلاوي الكبري للماوردي ) ( وهو املذهب أهنا ال10)

(، 56-10/54(، فتح العزيز للرافعي )46-4/45(، التهذيب للبغوي )215-3/214للشريازي)
 ( 9/421) (، كفاية النبيه البن الرفعة4/61روضة الطالبني للنووي )
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ن وعلم من تعبريه ابمللفوظ أن  املدار فيما يستتبعه املرهون وما ال يستتبعه على حالة الره
وإن مل يتناوله اللفظ؛ ألنه جيري  ،فيدخل يف رهن األم ،عطف على امللفوظ )ومحل(ال القبض، 

 ،كما أفاده من زايدته  ،هذا إن كان موجوًدا حال رهنها ،جمرى الصفة، فإذا وضعته فهو مرهون
ملا ذكر حىت لو حل الدين وهي حامٌل  ،خبالف البيع ،فال يدخل فيه ،بعده )ال حادث(بقوله 

وبيعه معها مع توزيع الثمن؛ ألنه ال يعرف له  ،(1)لتعذ ر ]استثنائه[ ،تعذ ر بيعها قبل وضعه ،هب
 ،أو وصية ،أو موت ،، وقي ده اإلسنوي مبا إذا تعل ق به حق اثلث بفلس(2)قاله الرافعي ،قيمة

 . (3)عهوإال مل يتعذر بيعه إذ الرهن إذا امتنع من الوفاء من غري الرهن أجربه احلاكم على بي

 (5)على أنه لو سأل بيعها وتسليم الثمن ]كله[   (4)قال: وقد نص  الشافعي

الزايدة، وإن نقص  (6)وإال فإن زاد أخذ ]الرهن[ ،مث إن ساوى الدين فذاك ،للمرهتن فله ذلك
 طولب ابلباقي انتهى. 

فًا ملن خال ،(7)أ[ ]انتقاد[/112وال] ،فال اعرتاض ،وتعليل الرافعي يرشد للقيد املذكور
 زعمه.

وكرب الشجرة لعدم  ،كالسمن  ،متصلة )بزايدة(خيتص الرهن أيًضا من غري امللفوظ )و(

                                 
 ( يف )أ( "استتباعه". 1)
  .(150-10/149( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
  .(4/290(، هناية احملتاج للرملي )2/173لب لزكراي األنصاري )( النقل عن األسنوي انظر: أسىن املطا3)
  .(3/148( انظر: األم للشافعي )4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )ب( "الراهن". 6)
 ( يف )ج( "استفاد". 7)
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فتفرخ، أو بذرًا فزرعه الراهن  ،ما لو رهنه بيًضا أخًذا مما أييت يف الفلس (2)]ومنها[ ،(1)]متييزها[
)ال ، (3)والزرع؛ ألهنما من آاثر املرهون[ ،الفرخ أو تعداًي فيتعد ى الرهن ]إىل ،إبذن املرهتن

 )حنو صوف(ال )و(إليها؛ لتمي زها،  (4)فال يسري الرهن[ ،وبيض ،ولنب ،وولد ،كثمرة  منفصلة(
يف الروضة  ،اجلز  على األصح   (5)/وإن مل يبلغ أوان ،فال يدخل يف رهن احليوان ،وشعر ،ووبر

قال:  ،لكن قي ده بعضهم ابألول ،جزه وعدمه (7)بار[، وقضيته أنه ال فرق بني ]اعت(6)وأصلها
جز ه منزلة انفصاله، وفيه نظر؛ فإنه وإن مل يعتد جزه يف قوة االنفصال قياًسا  (8)تنزياًل ]العتبار[

وزاده؛ ألنه  ،على املنفصلة (9)ولكونه يف قوة االنفصال عطفه املصنف ،على الشجر يف األرض
  .(10)يرد على اقتصار أصله عليها

 ،(12)وقيل الصفصاف ،وهو شجر البان ،بتخفيف الالم (غصن خالف) (11)ال ]حنو[)و(

                                 
 ( يف )ج( "متيزها". 1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 ( العبارة من "ومنها" إىل "واملرهون" ساقطة من )أ(. 3)
 بارة من "إىل الفرخ" إىل "الرهن" ساقطة من )ج(. ( الع4)
 ب[ من نسخة )ج(./240]ل( هناية 5)
 (. 4/61(، روضة الطالبني للنووي )10/56( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
 ( يف )ب،ج( "اعتياد". 7)
 ( يف )ب،ج( "العتياد". 8)
  .(2/162( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )9)
سبق ونص الشافعي على خروج اللنب والصوف. انظر: األم للشافعي  يف مجيع ما( وهو املذهب 10)

(، فتح العزيز 3/215(، املهذب للشريازي )6/208(، احلاوي الكبري للماوردي )3/166-168)
 (. 2/153(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/61(، روضة الطالبني للنووي )10/56للرافعي )

 ( ساقطة من )أ(. 11)
 (. 808(، القاموس احمليط للفريوزآابدى )ص:177( انظر: خمتار الصحاح للرازي )ص12)
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جبامع أن    ،أي ملحقة به )كثمر(فإهنا  (5)[(4)وحناء ،(3)]وسدر ،وآس ،(2)]توت[ (1)و]ورق[
على كل   فال يدخل كاًل يتوقف االنتفاع املقصود على أصله، وجيوز جعل الكاف فيه للتنظري، و 

فأوىل  (6)يف رهن الشجر مؤبرًا كان أو غري مؤبر؛ ألنه إذا مل يدخل حادثه بعد الرهن ]فيه[
 وهذا من زايدته. ،(7)املقارن له

 وملا فرغ من الكالم على أركانه أخذ يف أحكامه فقال: 

إذا كان ذلك  ،من الراهن )بتصرف(للمرهون  )قبل قبض(أي: الرهن  )وينفسخ(
 (9)أي الرهن ابتداء/ )عقده(ب[ /112] )مينع( (8)تصرف[]ال

                                 
 ( ساقطة من )أ،ج(. 1)
 ( يف )ج( "ثوب". 2)
: شجر النبق، الواحدة سدرة، واجلمع سدرات وسدرات وسدرات وسدر. انظر: الصحاح ( السِ در3)

 (. 405(، والقاموس احمليط للفريوزآابدى )ص:145للرازي )ص (، خمتار الصحاح2/680للفيومي )
( شجر ورقه كورق الرمان وعيدانه كعيدانه له زهر أبيض كالعناقيد يتخذ من ورقه خضاب أمحر ( )احلِناء4)

به. انظر: خمتار هو مشدد ممدود و )حنا( رأسه ابحلناء )حتنئة( و )حتنيئا( ابملد خض الواحدة حناءة
 (. 1/201، املعجم الوسيط )83الصحاح للرازي ص

 ( ساقطة من )أ،ج(. 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
(، 10/56(، فتح العزيز للرافعي )4/46(، التهذيب للبغوي )3/215( انظر: املهذب للشريازي )7)

 (. 3/83(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )4/61روضة الطالبني للنووي )
 من )أ(.  ساقطة( 8)
 ب[ من نسخة )ب(./119]ل( هناية 9)
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وإن مل يكن معهما  ،وهبة ،ورهن ،وتدبري ،واستيالد ،(1)وكتابة[ ،]ووقف ،وعتق ،كبيع
خالفًا ملا يومهه   (4)وغريه وصو به األذرعي (3)، واعتمده السبكي(2)قبض على املنقول املنصوص

الرهن يف حنو  (6)وإشعاره ابلرجوع، و ]حمل زوال[ ،ملنافاة ذلك مقصود الرهن ،(5)كالمه كأصله
كتزويج   ،خبالف ما ال مينع عقده ،والكتابة ،البيع، وتعل ق حق  الغري ابلعني يف حنو اإلحبال

ولو  ،ووطئها من غري إحبال ،وإعارهتا ،(7)وإن حل  املرهون به قبل ]انقضائها[ ،وإجارهتا ،األمة
إذ ال ينايف  ،فإنه ال يفسخ الرهن ،واملعارة واملوطوءة ،جرةمع إنزال؛ لصحة رهن املزوجة واملؤ 

والوطء مبجرده ليس  ،وال يشعر ابلرجوع، وألن  حنو التزويج ال تعلق له مبورد الرهن ،مقصوده
 .(8)سبًبا لزوال امللك

وإال كان  ،اإلجارة مبا إذا كانت قيمته مؤجرًا ال تنقص عن قدر الدين (10)(9)وقيد الفارقي
                                 

 ( يف )ب( تقدمي وأتخري. 1)
 (. 3/142( انظر: األم للشافعي )2)
  .(192-13/191( انظر: تكملة اجملموع للسبكي )3)
  .(2/156( النقل عن االذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4)
 300( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص5)
 ( يف )ب،ج( "لزوال حمل". 6)
 (. يف )أ( "إنضاهلا"7)
(، البيان 199-3/198)  (، املهذب للشريازي 11-6/10)  للماوردي ( انظر: احلاوي الكبري8)

 ( 4/69(، روضة الطالبني للنووي )4/15(، التهذيب للبغوي ) 6/21للعمراين )
من أهل ميافارقني ولد يف عاشر  ي الفارقي( هو: احلسن بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي أبو عل9)

ربيع األول سنة ثالث وثالثني وأربعمائة وتفقه يف صباه على أيب عبد هللا حممد بن بيان الكازروين مث 
والزمهما حىت برع يف املذهب وصار من أحفظ أهل  على أيب إسحاق الشريازي وأيب نصر بن الصباغ

 الشافعيةزمانه له وفاته يف احملرم سنة مثان وعشرين ومخسمائة عن مخس وتسعني سنة. انظر: طبقات 
  .(1/303) البن شهبه الشافعيةومابعدها(، طبقات 7/57الكربى للسبكي )

  .(2/157املطالب لزكراي األنصاري )( النقل عن الفارقي انظر: أسىن 10)
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 .(1)واألوجه خالفه؛ لبقاء العني ،ألن املنع من استيفاء البعض كاملنع من استيفاء الكل   رجوًعا؛

سواء  ،أو غريه بوكالة أو والية ،عن نفسه ،راهن أو مرهتن )موت عاقد(بنحو  )ال(
أ[ كالبيع /113] ،فال يتأثر مبوته ،(2)الرهن املشروط يف بيع وغريه؛ ألن مصري الرهن إىل اللزوم

بل يقوم وارث الراهن مقامه يف  ،وإن اشرتكا يف اجلواز وبه فارق الوكالة ،اخلياريف زمن 
، واختار مجع ما يف (3)هذا ما عليه الشيخان ،ووارث املرهتن مقامه يف القبض ،اإلقباض
فال فرق بني أن  ووج هوه مبا فيه نظر، وعلى األول ،من االنفساخ مبوت الراهن فقط (4)املختصر

إذا كان هناك دين مل يقدم املرهتن به وإن أقبضه  (5)يكون على الرتكة دين أم ال. وقول البلقيين
ويف إقباضه  ،وليس للورثة التخصيص ،ابملوت (6)الوارث؛ لتعلق حق  الغرماء جبميع الرتكة

ة، وأبن  التخصيص ختصيص مردود أبنه لوال جواز إقباضه له حينئذ مل يكن يف بقاء الرهن فائد
                                 

 (.2/157( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
(، الغرر البهية لزكراي األنصاري 14-4/13لبغوي )ل(، التهذيب 6/97( انظر: هناية املطلب للجويين )2)

(3/83.) 
  .(4/70(، روضة الطالبني للنووي )77-10/76( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
: " ولو مات املرهتن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إىل وارثه ومنعه " هنص ( و قال يف املختصر ما4)

املنصوص عليه ابألم. قال املاوردي: فظاهر النص هاهنا أن الرهن ال ينفسخ مبوت املرهتن.  وهو
لتسليم(، : )إن الرهن ينفسخ مبوت الراهن قبل اوحكى الداركي: أن الشافعي قال يف موضع آخر

وأنكر الشيخ أبو حامد ما حكاه الداركي، وقال: بل كالم الشافعي يدل على: أن الرهن ال ينفسخ 
 مبوت الراهن

(، البيان 6/16) للماوردي (، احلاوي الكبري8/191( خمتصر املزين)143-3/142انظر: األم للشافعي )
 (. 23-6/22للعمراين )

 (. 4/258تاج للرملي )( النقل عن البلقيين انظر: هناية احمل5)
 ( يف )ج( زايدة "دين أم ال". 6)
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 ،فال امتناع، واجلنون (1)وهنا تقدم سببه ،حيث مل يتقدم سببه من املورث ،إمنا ميتنع على الوارث
فيخري ما له فعله  ،، ويعمل الويل  ابملصلحة(2)كاملوت بل أوىل  ،والفلس ،والسفه ،واإلغماء

يف إمضائه حط وال كأن خيشى ويل الراهن إن مل يسلمه فسخ بيع شرط فيه الرهن و   ،ابتداء
و أو غبطة، ويفعل ويل املرهتن عند عدم إقباضه الرهن  ،يسلمه إن كان الرهن تربًعا إال لضرورة

 املشروط يف بيع األصلح من فسخه أو إجازته.

قبضه  ،وأذن ابإلشارة املفهمة ،ب[ اإلذن يف القبض/113ولو خرس الراهن قبل ]
خالفًا  ،وإن مل تكن له إشارة ،بل القبض مل يبطل إذنهأو بعد اإلذن وق ،وإال مل يقبضه ،املرهتن

فهو أعم   ،أو داب ة ،(4)]رقيق[ )هرب مرهوٍن(ال بنحو )و( كاملوت بل أوىل،   ،(3)البن الصباغ
و  ،وإن منعا ابتداءه؛ إحلاقًا له قبل القبض ابلبيع اجلائز )وجنايته(، (5)مما عرب  به أصله

حنو (8)/(7)وقياًسا على/ ،إحلاقًا له بذلك أيًضا )وختمرر عصري(املاء يقع يف الدوام،  (6)تصار[]اع
فإذا  ،خلروجه عن املالي ة ،لكن ما دام مخرًا ولو بعد القبض حكم الرهن ابطل ،(9)جنون العاقد

                                 
 ( يف )ج( زايدة "من املوروث". 1)
(، هناية 2/157(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6/80( على األصح انظر: هناية املطلب للجويين )2)

 (. 4/257احملتاج للرملي )
  .(2/157حاشية الرملي الكبري) انظر: ( النقل عن الصباغ3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 300( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص5)
 ( يف )أ( "اغتفار". 6)
  .ب[ من نسخة )ب(/120]ل( هناية 7)
  .أ[ من نسخة )ج(/241]ل( هناية 8)
ا هذا اخلالف ينفسخ به الرهن واالئمة رجحوا هذا الوجه الهنم قرنو  ( على االصح من الوجهني أنه ال9)

= 
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يصح  وال ،)قبض خاًل(من مث إذا ختم ر مث ختلل  )و( ،ولو قبل القبض ،ختلل عادت الرهني ة
 قبضه يف حال اخلمرية، فإن فعل استأنف القبض بعد التحلل؛ لفساد القبض األول. 

وإن ختلل؛  ،ابنقالب العصري مخرًا قبل القبض (1)وللمرهتن اخليار يف بيع شرط فيه الرهن
وختمر املبيع قبل  ،خبالف انقالبه بعد القبض؛ ألنه ختمر يف يده ،اخلل عن العصري (2)]لنقص[

ال يف عدم ثبوت اخليار  ،وعوده إذا عاد خاًل  ،ر الرهن بعده يف بطالن حكم العقدقبضه كتخم
 ،ولو مات املرهون فدبغ املالك أو غريه جلده مل يعد رهًنا؛ ألن ماليته حدثت ابملعاجلة ،أيًضا

 ،ولو أعرض عنه املالك ملكه دابغه ،فإنه اندر ،أ[ وال نظر لكون اخلل  قد حيدث هبا/114]
 ،إشارة إىل صحة رهن العصري مطلًقا (4)وإمنا مل يقل ]وختمره أخصر[ ،الرهن (3)وخرج ]من[

للقبض؛ لكونه مكلًفا غري  )وإمنا يلزم رهن وهبة بقبض أهٍل( ، (5)وإن كان قاباًل للتخمر

پ چ  لقوله تعاىل: ،: مكلف كقبض املبيع فيما مر  (6)فهو أوىل من قول أصله ،حمجور عليه

وألنه عقد تربع حيتاج إىل  ،ون القبض مل يكن للتقييد به فائدةفلو لزم بد  (7)چ ڀ

                                 
(، التهذيب 152-6/151من اخلالف يف صورة عروض اجلنون انظر: هناية املطلب للجويين )

  .(10/80(، فتح العزيز للرافعي )4/44للبغوي )
 ( يف )ج( زايدة "ال". 1)
 ( يف )ب،ج( "لبعض". 2)
 ( يف )ب،ج( "عن". 3)
 ( يف )ب،ج( "وختمره األخضر". 4)
(، فتح العزيز للرافعي 6/152(، هناية املطلب للجويين )6/110للماوردي )( انظر: احلاوي الكبري 5)

(10/79-80).  
 (.300ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 6)
 . 283( سورة البقرة، آية: 7)
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 ،وال ترد الوصية؛ ألهنا إمنا حتتاج إليه إن عني  املوصى له ،كاهلبة  ،فال يلزم إال ابلقبض ،القبول
وأفاد حصر  ،(1)وال لزوم من جهة املرهتن حبال ،فللراهن والواهب الرجوع عنهما قبل القبض

 ،من املالك يف القبض عنهما (2)[)إبذن(وإمنا يلزمان بقبض أهل ] ،ايدتهاللزوم يف القبض من ز 
؛ ألنه فيهما غري مستحق ابلعقد (3)وإن كان املرهون أو املوهوب حتت يد املرهتن أو ]املتهيب[

ولو كان اإلقباض  ،(4)]ومل يقع تعرض للقبض عنهما[ ،واليد كانت عن غري جهة الرهن واهلبة
 فإن أطلق فوجهان: ،هذا إن قصد إقباضه عن الرهن ،ذنهمن الراهن مل حيتج إل

والثاين ال بل هو وديعة؛ ألن تسليم املبيع  ،كدفع املبيع  ،أحدمها: يكفي عن الرهن
 . (5)وال يبعد ترجيحه ،ب[ واجب خبالف املرهون/114]

ما فإنه إمنا يتعني بقبض أهل إبذن املدين، وخرج ابألهل في ،(6)]يف الذمة[ )كتعني دين(
فال يصح  قبضهم، فلو أقبض املدين واحًدا  ،والسفيه ،واجملنون ،وفيما مر  غريه كالصيب ،ذكر هنا

أو أهاًل بغري إذن الدائن أو قبض من مال مدينه قدر دينه بغري  ،ولو إبذن الدائن ،من هؤالء
 إال للظفر كما هو ظاهر؛ ألن ما يف الذمة ال يتعني (7)مل يربأ عنه حيث ال ]مسوغ[ ،إذنه

                                 
(، 4/65(، روضة الطالبني للنووي )10/62(، فتح العزيز للرافعي )3/196( انظر: املهذب للشريازي)1)

  .(3/58ربيين )مغين احملتاج للش
 ( يف )ج( "إبذنه". 2)
 ( يف )ب( "املتهب". 3)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 4)
 احملتاج(، هناية 4/14( ذكر الوجهان البغوي وقال الرملي أصحهما عدمه انظر: التهذيب للبغوي )5)

  .(4/301للرملي )
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )ج( "سيوغ". 7)
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حىت لو  ،(1)فاملقبوض ابق  على ملك املدين يف الصور ]الثالث[ ،ومل يوجد ،بقبض صحيح
وإمنا برئ وديع أذن له مالك الوديعة يف تسليمها لصيب عينه؛  ،تلف بيد أحدهم مل يضمنه

عند عدم الضرورة؛  (2)لكنه ]آمث[ ،المتثاله أمره يف حقه املتعني كما لو قال له ألقها يف البحر
 (4)وإن أمره به ،إذ ليس له تضييعها وال يربأ وديع سلمها له إبذن الويل؛ ،إضاعة مال (3)]ألنه[

أو وهب له ما كان حتت يده  ،قد رهن عنده (5)/)لذي يد(قبض املرهون واملوهوب  )وحصل(
)بقدر سري وقد أذن له الراهن والواهب يف القبض  ،أو غريمها ،أو غصًبا ،وديعة ،من األعيان

 ،خالفًا ملا تومهه عبارته كأصله ،والنقل يف املنقول ،والتخلية من متاع غريه يف غري املنقول ،يه(إل
]والنقل يف  ،أ[ بعد اإلذن ميكن فيه السري غالًبا فيما يظهر إىل حملهما/115أبن ميضي زمن]

؛ ألن وحيتمل الضبط أبقل زمن ميكن فيه السري عادة ،وهذا هو القبض التقديري ،(6)املنقول[
من تعبري  ،ابإلمكان أوىل (7)وعليه فيكون تعبري احلاوي ،وهو حيصل بذلك ،املدار على التقدير

 )كمشرت(ملا يف يده  ،أو املتهب ،واملرهتن ،بقدر؛ ألن تلك أنص  يف املقصود (8)املصنف
لكن ال يشرتط جلواز  ،يف يده يف اعتبار مضي  زمن ميكن فيه املضي إىل حملها (9)]عيًنا[

                                 
 ( يف )ج( "الثالثة". 1)
 ( يف )ب،ج( "أيمث". 2)
 ( يف )ب( "لكونه". 3)
(، 346-3/345(، روضة الطالبني)8/107(، فتح العزيز للرافعي )3/409( انظر: التهذيب للبغوي )4)

 (. 3/84الغرر البهيه لزكراي األنصاري )
  .ب[ من نسخة )ب(/120]ل( هناية 5)
  ( العبارة يف )ب( هكذا "مع ما ذكر من التخلية أو النقل".6)
 301والبيع انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص كاهلبةاحلاوي: وإمكان سري من يف يده اليه   وعبارة( 7)
  .(2/164( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
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 فكيف دوامه. ،التصرف وانتقال الضمان اإلذن؛ ألنه مستحق هنا

 نعم إن كان الثمن حاالًّ ومل يوفه اشرتط.

بل العقد قبض نقله يف  ،وإال فال يعترب اإلذن ،: أن يكون املبيع غائًبا(1)وصورة املسألة/
إن  يده إن كانت يد : وإن قلنا أن له حق  احلبس ف(3)، زاد ابن الرفعة(2)اجملموع عن املتويل وأقره

كما   ، وهو مبين على رأي املتويل(4)يسقط ]القيمة[ ،وإال فالبيع جهة ضمان ،أمانة فقد أدامها
 وهو مردود كما مر  يف قبض املبيع، ويشرتط مضي  الزمن املذكور.  ،(5)]رأيت[

  .(7)اهلبة من أب توىل الطرفني على املعتمد (6)وإن حصل الرهن ]و[

وإن كان هذا اإليهام  ،إيهام عبارة أصله أن  البيع ال يلزم إال ابلقبض وسلمت عبارته من
وذكر  ،ب[ الزم غري مستقر/115مما يفهم منه أنه قبل القبض ] ،مدفوًعا مبا قد مه يف البيع

 ،ومضي الزمن املذكورين ،اشرتاك قبض املوهوب هنا مع ذكره يف اببه ليفرع عليه اشرتاط اإلذن
القبض من  (8)أي: ]يف[ )فيه(املرهتن أو املتهب  )ويوكل(يف قوله:  ،كيلوما بعدمها من التو 

 ،قبضُـ أو وكيله؛ لئال يؤدي إىل احتاد القابض وامل ،وهو الراهن )ال من له إقباض(كالبيع   ،شاء
                                 

  .ب[ من نسخة )ج(/241]ل( هناية 1)
 ( 9/281( اجملموع للنووي )2)
  .(2/156راي األنصاري )( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزك3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 ( يف )ب( "رأت". 5)
 ( يف )ب،ج( "أو". 6)
  .(4/64(، روضة الطالبني للنووي )10/60( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
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 ،(3)يُعلم أنه لو كان الراهن وكياًل يف الرهن ]فقط[ (2)دون كالم أصله (1)ومنه ككالم املصنف
ال )و(جاز للمرهتن أن يستثنيه يف القبض من املالك؛ النتفاء العلة،  ،طلت واليتهفب ،أو ولًيا
وإمنا صح توكيل  ،وغريمها ،واملأذون له ،سواء املدين ،أي: الراهن؛ ألن  يده كيده ،)رقيقه(يوكل 

العبد يف شراء نفسه من سي ده ملوكله مع أنه ال يصح  توكيل مواله؛ ألن  شراءه نفسه من سي ده 
)إال  ،فلم ينظروا فيه إىل تنـزيل العبد منزلة مواله ،حيح يف اجلملة؛ لتشو ف الشارع إىل العتقص

ومبعًضا له نوبة وقع القبض  ،كاألجنيب  ،والتصرف ،كتابة صحيحة؛ الستقالله ابليدمكاتًبا (
 شابة()أمة  )وتوضع( ،(4)ومل يشرتط فيه القبض يف نوبته ،وإن وقع التوكيل يف نوبة سيده ،فيها

أجنيب، وأخذ الشارح من  (5)]ارهتنها[ ،ولو عجوزًا قبيحة املنظر ،ال ُتشتهى ،يعين غري صغرية
وهم منه ورهن غري الصغرية  (6)/أ[ كذلك/116مفهوم قوله: "شابة" أن  العجوز ليست]

وكان ينبغي للمصنف  ،(8)]ابلفاسق[ (7)لألجنيب مكروه ولو غري فاسق خالفًا لتقييد احلاوي

                                 
  .(2/165( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )1)
 .301-300( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
( جتري النيابة يف القبض جرايهنا يف العقد لكن الجيوز للراهن إانبة املرهتن؛ وال عبده ومدبره، وأم ولده 4)

قطعا، وال عبده املأذون على أصح األوجه. ألن الواحد ال يتوىل طريف القبض واستثين إانبة مكاتبه 
(، 4/65(، روضة الطالبني للنووي )10/63رافعي )الستقالله ابليد والتصرف. انظر: فتح العزيز لل

  .(3/58مغين احملتاج للشربيين )
 ( ساقطة من )أ(. 5)
  .أ[ من نسخة )ب(/121]ل( هناية 6)
( ذكرها احلاوي يف ابب العاريه. وعبارته: " وتكره من الولد للخدمة، واملسلم من الكافر، كرهن احلسناء 7)

 . 348للقزويين صمن فاسق "انظر:. احلاوي الصغري 
 ( يف )ج( "والفاسق". 8)
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ولعله  ،لكنه مل حيسن حبذف املقيد ،فإنه وإن أحسن حبذف القيد ،وحذف القيد ،الكراهةذكر 
أو ثقة عنده  ،مرهتن امرأة )عند( (1)وإن جزم خبالفه يف روضه ،اعتمد هنا الوجه الضعيف

 ،أو امرأة ،وإال فعند حمرم هلا ،يؤمن معهن منه عليها ،أو امرأاتن فأكثر ،أو حمرم ،أو أمة ،زوجة
ومثلهما  ،أو حمرم ،أي: زوجة ،)له أهل(أبن يكون  ،ابلصفة السابقة يف املرهتن عدل()أو 

، فإنخ شرط وضعها عند غري من ذكر صح الرهن ،األمة  ،(2)كما قاله مجع  ،واألجنبيتان كما مر 
عاىل ؛ ألن  املنع حلق  هللا ت(5)خالفًا ملا يف اإلسعاد ،(4)واقتضاه كالم الرافعي ،(3)واعتمده الزركشي

لكن ال  ،واخلنثى كاألنثى فيما ذكر ،وفسد الشرط؛ ملا فيه من اخللوة ابألجنبية ،ال للملك
لكن  ،(6)كما اقتضاه كالم الشيخني  ،بل عند غريها ممن مر ابلشرط السابق ،توضع عند امرأة

لنساء  وهو متجه؛ إذ هو مع ا ،رجاًل كان أو امرأة ،ال يوضع الكبري إال عند حمرمه :(7)يف البيان
ب[ /116له أهل وهو حيرم نظره ] ،ومع الرجال كامرأة، فكيف يوضع عند حنو مرهتن ،كرجل

 وقوله: "ويوضع" إخل من زايدته.  ،وخلوته به وأبهله

 ،ض شراء فاسدوقاب ،ومستام ،ومستعري ،كغاصب  )من يده ضامنه(املالك  )وإن أودع(

                                 
  .(618-1/617( انظر: روض الطالب البن املقرئ )1)
(، حاشية 2/145( قال القاضي واملاوردي، والرهن صحيح. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)

 (.4/271الشرباملسي )
(، حاشية الشرباملسي 2/145( النقل عن الزركشي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)

(4/271.) 
 (. 10/6( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)
 .حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل1436( انظر: االسعاد ص5)
  .(4/40(، روضة الطالبني للنووي )10/6( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
  .(6/52( انظر: البيان للعمراين )7)
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 (4)من ضماهنا ]إذ[ )برئ(حتت يده  (3)]له[اليت  (2)]العني[ ،ابألولني (1)خالفًا لتقييد أصله
)ال  ،خبالف الرهن ،فإنه لو تعد ى يف الوديعة مل يبق أميًنا ،وهو ينايف الضمان ،اإليداع ائتمان

ألن  الرهن وإن كان عقد أمانة الغرض منه التوثق وهو ال ينايف  )منه(املالك  (5)إن ]رهن[(
ورهنه  ،ا ارهتنه؛ ألن  العارية ال تبطل إال برجوع املعريوال حيرم على املستعري االنتفاع مب ،الضمان

مث  ،(8)الراهن على وضع يده ]ليربأ[ (7)املرهتن إجبار/ (6)ليس رجوًعا، ]و ليس للغاصب[
إذ ال غرض للراهن يف براءة ذمة الغاصب الذي هو  ،وال عكس ،منه حبكم الرهن (9)]يستعيده[

 املرهتن.

وإن أذن له املالك يف إمساكه  ،الغاصب املرهتن (10)و[وظاهر كالمهم بقاء ضمان ]حن
يزول الضمان  ،قول بعض األصحاب ،(11)لكن رجح الروايين ،ومضت مد ة إمكان قبضه ،رهًنا

                                 
 .301ويين ص( انظر: احلاوي الصغري للقز 1)
 ( يف )ج( "املعني". 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ب،ج( "ألن". 4)
 ( يف )ب،ج( "رهنها". 5)
 ( يف )ب( "وللغاصب"، ويف )ج( "والغاصب". 6)
  .أ[ من نسخة )ج(/242]لهناية ( 7)
 ( يف )ب،ج( "كبرياً". 8)
 ( يف )ب( "يستعيده". 9)
 ( ساقطة من )ج(. 10)
حتقيق الطالب عبدهللا 1438ار ذكرها يف كتابة حلية املؤمن انظر: االسعاد ص( قال: وهو االختي11)

 .حممد العقيل
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ويف  ،مث أقبضه ،مث رهنه أو اسرتده بعد رهنه ،على ما لو أبرأه من ضمان الغصب ،ابلقياس
واإلذن يف  ،االسرتداد ينايف الضمان (1)]و[ ،القياس نظر؛ ألن اإلبراء بناء على االكتفاء به

خالفًا ملا يومئ  ،(2)فاألوجه ما اقتضاه إطالقهم ،أ[ أخًذا مما مر  /117إمساكه رهًنا ال ينافيه]
على  ويتصور القراض ،من يد ضامنه على ما يف يده )قورض(ال إذا )و( ،(3)إليه كالم اإلسعاد

األمة املضمونة يف  )زوج(ال إذا  )و(للتزيني،  (6)]النقدين[ (5)يف إعارة (4)ة صحيحةاملعار إعار 
ليتصرف  )وكل فيه(ال إذا )و( ،يعين: استأجر مضمواًن عليه يف يده )أجر(ال إذا )و( ،يده

برئ؛  فال يربأ ملا ُعلم مما مر  يف رهنه منه، نعم إن تصرف يف مال القراض ،بنحو بيع أو هبة
ابق ولو  )وهو( (7)من ضمان ]شيء[ )أو أبرئ(وزالت يده عنه  ،ألنه سلمه إبذن مالكه

فال  ،خالفًا ملا تومهه عبارته، ولو عرب  بباق  كما ذكرته لكان أعم  وأخصر )يده(غري  (8)/)يف(
وكان هذا هو  ،أو متليكه ،إذ هو إسقاط ملا يف الذم ة ،اإلبراء (9)ألن  العني ال تقبل ،يربأ أيًضا

وكذا  ،إشارة إىل أنه من غري جنس العقود اليت قبله ،يف أبرئ وحده ،إثباته أبو (10)حكمه ]يف[

                                 
 ( يف )ب،ج( "أو". 1)
(، 40-6/39للماوردي ) (، احلاوي الكبري8/192(، خمتصر املزين )3/145( انظر: األم للشافعي )2)

 (. 4/68للنووي )(، روضة الطالبني 10/71(، فتح العزيز للرافعي )4/20التهذيب للبغوي )
 حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل. 1438( انظر: االسعاد ص3)
 ( يف )ج( زايدة "و". 4)
 ( يف )ب( زايدة "أحد". 5)
 ( يف )أ( "النقد". 6)
 ( يف )أ( "يد". 7)
  .ب[ من نسخة )ب(/121]ل( هناية 8)
 ( يف )ب( زايدة "إال". 9)
 ( ساقطة من )أ،ج(. 10)
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إذا لزم الرهن )و(  ،(1)إن أبرأه عن ضمان ما يثبت يف الذمة بعد تلفه؛ ألنه أبرأ عما مل يثبت
 ،أو يزاحم املرهتن ،ينقله للغريأو  ،على الراهن كل تصرف يزيل امللك )امتنع بلزومه(ابلقبض 

 ،للمرهون (3)[)بيع(ب[ ]/117ومن مث امتنع عليه ] ،يقلل الرغبة فيه (2)أو ينقص املرهون ]و[
 إال العتق كما أييت. ،(4)وكل تصرف يزيل ملك الراهن ،له )وهبة(

رهن وال ،ملا يف حنو البيع من تفويت التوثق ؛(5)]له[ )وكتابة( ،للمرهون )رهن(امتنع )و(
فللراهن  ،لالحرتاز عن الفاسدة ،، وقي د بعضهم الكتابة ابلصحيحةمقصودةمن زحم املرهتن يف 

عقد فاسد، على أن  التقييد  (6)وإال فتعاطيها حرام؛ ]ألنه[ ،أي: من حيث االعتداد هبا ،فعلها
دة، الكتابة املمنوع منها الراهن ال تكون إال فاس (8)مضر ]إذ[ (7)املذكور معرتض ]أبنه[

وحسًما  ،(10)فيمن ]حتبل[ ،؛ خلوف احلبل(9)من الراهن ملرهونه ولو ثيًبا ال ]حتبل[ )ووطء(
ألنه   ،: أنه لو خاف الزان لو مل يطأها فله وطؤها(11)للباب يف غريها، لكن حبث األذرعي

                                 
  .(3/85البهيه لزكراي األنصاري )( انظر: الغرر 1)
 ( يف )ب( "أو". 2)
 ( يف )ج( "رهن". 3)
 (. 4/74(، روضة الطالبني للنووي )10/88(، فتح العزيز للرافعي )3/496( انظر: الوسيط للغزايل )4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )ب،ج( "ألهنا". 6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
 ( يف )ب( "أو". 8)
 ". ( يف )ج( "حتيل9)
 ( يف )ج( "حتيل". 10)
  .(2/160( النقل عن األذرعي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )11)
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وأرش البكارة، وما لزمه من األرش  ،سوى التعزير بشرطه ،وال شيء يف وطء الراهن ،كاملضطر
 أن يرهنه أو يقضي منه دينه.  إم ا

يف االسترباء، وقال  ،(1)منهم الشيخان ،كما جزم به مجعٌ   ،وخرج ابلوطء: مقد ماته
 ،: حيرم خوف الوطء، وقضية كالم املهمات محل الثاين على ما إذا خافه(2)الروايين وغريه

 ،ستعارها هو للرهنأبن رهنت زوجته ولو أبن يكون ا ،وابلراهن الزوج ،واألول على ما إذا أمنه
أ[أبن ملكها /118وإن مل تكن حاماًل منه على األوجه، ومىت زالت زوجية املستعارة للرهن ]

  .(3)امتنع عليه الوطء مطلًقا؛ ألنه راهن حينئذ ،الزوج املستعري

خبالف ما لو دعت  ،وإن قصر ملا فيه من اخلطر بال ضرورة ،)سفر به( (4)امتنع )و(
 ،فإن  له السفر بنفسه ،أو قحط ،أهل البلد لنحو خوف (5)كأن ]خلي[  ،ضرورة إىل السفر به

ما لو رهنه يف السفر  ،ومثله كما هو ظاهر مما أييت يف الوديعة ،أو بعدل إن مل يرض املرهتن بيده
 ،إن مل يرض املرهتن بيده، وله رعيها يف األمن هنارًا ،(6)أو ]عدل[ ،فله العود به إىل وطنه بنفسه

ويرد ها لياًل إىل عدل  ،واالنتجاع هبا عند اجلدب ،أو العدل ،لياًل إىل املرهتنويرد ها 
احلاكم، فإن أراده املرهتن جلدب مل مينع كالنقل من غري حمرز إىل  ،أو ينصبه ،عليه (7)]مت فقان[

                                 
 (. 8/427روضة الطالبني) ،دار الكتب العلمية، بريوت ط (9/531( انظر: العزيز للرافعي )1)
  .(3/86( النقل عن الروايين. انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )2)
(، هناية احملتاج للرملي 3/63(، مغين احملتاج للشربيين )3/86ر البهية لزكراي األنصاري )( انظر: الغر 3)

(4/264).  
 ( يف )أ( زايدة "فيما رهن". 4)
 ( يف )ب( "أجلي". 5)
 ( يف )ب( "عدل". 6)
 ( يف )ب،ج( "يتفقان". 7)
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ولياًل عند  ،أو إىل أرضني كانت هنارًا مع الراهن ،فذاك (1)حمرز، ولو انتجعا هبا إىل أرض/
.  (2)عدل  كما مر 

 ،وإن جاز للسيد لتعلق حقه ابلرقبة ،لذلك ،منه (3)فإنه ]مينع[ )أبمة(سفر زوج )كـ(
)انتفاع يضرر امتنع عليه أيًضا )و(، (6)من تزوجيها (5)يؤدي إىل امتناعه/ (4)وألن  منعه ]منه[

فراغ األجل؛  ]وإن كان الدين مؤجاًل، وألزم قلعهما عند ،والغراس يف األرض املرهونة ،كالبناء(
استثناء بناء خفيف على وجه األرض ابللنب  (8)، وحبث األذرعي(7)لنقص القيمة بذلك[

تنقص به القيمة، وكزرع ما  (9)]وال[ ،ب[؛ كمظلة الناطور؛ ألنه يزال عن قرب كالزرع/118]
خبالف ما إذا كان يدرك قبل  ،يدرك بعد احللول ]أو ينقص قيمة األرض لضرر املرهتن

                                 

  .ب[ من نسخة )ج(/242]ل( هناية 1)
(، أسىن املطالب لزكراي 96-4/95(، روضة الطالبني للنووي )10/137( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

  .(3/73(، مغين احملتاج للشربيين )2/170األنصاري )
 ( يف )ب،ج( "ميتنع". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
  .أ[ من نسخة )ب(/122]ل( هناية 5)
(،  4/81للنووي )(، روضة الطالبني 10/109(، فتح العزيز للرافعي )3/500( انظر: الوسيط للغزايل )6)

 (. 9/430بن الرفعة)كفاية النبيه ال
ما بني معقوفتني ليس يف )ب( وفيها بداًل منه: )ألهنما ينقصان قيمة األرض، نعم لو كان الدين ( 7)

مؤجاًل وقال أان أقلع عند األجل فله ذلك أي إن مل يورث قلعها نقصًا كما هو ظاهر، وحبث 
 األذرعي... (. 

  .(4/266رعي. انظر: هناية احملتاج للرملي )( النقل عن األذ8)
 ( يف )ب( "ألنه". 9)
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فإن حل  قبل إدراكه لعارض تُرك إىل  ،إذ ال ضرر ،أو معه ومل تنقص القيمة ،(1)احللول[
اإلدراك، وحيث منع من الغرس أو البناء ففعل قلع عند البيع ال قبله إن مل أيذن الراهن يف بيعه 

 (2)وإن مل ]تِف[ ،وزادت قيمة األرض ابلقلع يف قضاء الدين ،ومل حيجر عليه بفلس ،مع األرض
أو زادت على ما يقضي الدين؛  ،ومل تزد القيمة ابلقلع ،خبالف ما إذا مل حيل  أو حل   ،به الزايدة

ويوزع الثمن عليهما كما مر  يف رهن  ،وما إذا أذن يف بيعه معها فإهنما يباعان ،إذ ال فائدة فيه
كانت قيمة األرض بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها   (4)]إن[ (3)]لكن[ ،األم دون ولدها

 ،(6)، وما إذا حجر عليه بفلس فإنه ال يقلع كما جزم به مجٌع متقد مون(5)حسب النقص عليه
وكاحلجر  ،ويوزع الثمن عليهما ،بل يباعان مًعا ،تبًعا للنص؛ لتعل ق حق الغرماء مبا يف األرض

 وتعلق وصية به. ،عليه بفلس فيما ذكر احلجر عليه مبوت

 ،أ[ واستخدام/119] ،وسكىن ،كركوب  ،الرهن وخرج بقوله: "يضر" غريه مما ال ينقص
الرهن »، وقوله: (7)«مرهوانً  الظهر يُركب بنفقته إذا كان»: ♀ملا صح  من قوله 

                                 
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 1)
 ( يف )ب( "تصف". 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( يف )ب( "إذا". 4)
-10/106(، فتح العزيز للرافعي )4/75(، التهذيب للبغوي )3/217) ( انظر: املهذب للشريازي5)

 (. 3/65ين )(، مغين احملتاج للشربي107
 ( 5/257املذهب للروايين ) ( انظر: حبر6)
، 2511( رقم )3/143، )( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب الرهن، ابب الرهن مركوب وحملوب7)

قته ( عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم: بلفظ: )الرهن يركب بنف2512
 ويشرب لنب الدر إذا كان مرهوان، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة(. 

(، وأمحد يف مسنده 3526( رقم )3/310الرهن ) يفوأخرجه أبو داود يف سننه: كتاب اإلجارة، ابب      
= 
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لى أنثى حيل  الدين قبل ظهور وإنزاء ع ،وإنزاء فحل ال ينقصانه ،، ولبس(1)«مركوب وحملوب
أو بعده ابن  ،كما مر  بقيده  ،ومىت ظهر محلها قبل البيع امتنع ،أو تلد قبل حلوله ،محلها

 (2)كما يف البحر  ،كما حبث، ولو أخذه الراهن لالنتفاع اجلائز فتلف بيده مل يضمنه  ،بطالنه
ان املستعري عداًل إال أن يرضى لكن إن ك ،وظاهر أن  ما جاز للراهن استيفاؤه جاز له إعارته له

 املرهتن بغريه نظري ما أييت. 

(أو عضو متآكل إن كان مما ] (4)]لسلعة[ )قطع( (3)امتنع ]عليه[)و(  (5)[)يضرر

                                 
 ( بلفظ: )الظهر يركب بنفقته( قال أبو داود: " وهو عندان صحيح". 10110( رقم )16/115)

(، وإسحاق 15066( رقم )8/244يف رفعه ووقفه: أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )( احلديث خمتلف 1)
( من طريق 6/38(، والبيهقي يف السنن الكربى )282( رقم )1/304يف مسنده ) هبن راهوي

 األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة موقوفاً. 
منصور عن إبراهيم (، من طريق 159( رقم )1/203يف مسنده ) هوأخرجه إسحاق بن راهوي      

 النخعي، عن أيب هريرة رضي هللا عنه موقوفاً كذلك. 
(، والدارقطين يف سننه 9223( رقم )16/134وأما طريق الرفع فأخرجها البزار يف مسنده )     

(، كلهم من طرق عن أيب عوانة عن 6/38(، والبيهقي يف السنن الكربى )2930( رقم )3/441)
 (. قال: )الرهن مركوب وحملوب -صلى هللا عليه وسلم- النيب هريرة أن األعمش عن أىب صاحل عن أىب

(: "يشبه قول أىب هريرة وهللا أعلم"، وقال البزار: 6/38كما يف سنن البيهقي الكربى )  الشافعيقال       
لبيهقي: "ورواه اجلماعة عن األعمش موقوفاً "وهذا احلديث ال نعلم أحدا رفعه إال أبو عوانة"، وقال ا
 (. 10/114على أىب هريرة"، ورجح رواية الوقف الدارقطين يف العلل )

  .(2/161( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 ( يف )ج( "سلعة". 4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
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 ،وكذا إذا استوى األمران ومل تغلب السالمة ،(2)إىل تلفه ])غالًبا ([ (1)أبن ]يسري[ ،ابملرهون
وإن كان  ،ساملة من هذا اإليهام (3)دته غالًبا، وعبارة أصلهأو شك  خالفًا ملا يومهه قوله من زاي

خبالف ما  ،فكان كجرحه بال سبب ،وإمنا امتنع ذلك؛ ألنه جرح خياف منه ،فيها إيهام آخر
أو كان  ،أو زاد خطر القطع ،وإن استوى اخلطران ،إذا غلبت السالمة يف القطع على خطره

أو مل يكن خطر يف واحد  ،فقط (4)ر يف ]الرتك[وخبالف ما إذا كان اخلط ،اخلطر فيه وحده
كالقطع   (5)ب[ بال ضرر، و ]املداواة[/119فيجوز القطع يف ذلك كله؛ ألنه إصالح ] ،منهما

  .(6)فيما ذكر

أي  )املَِحلر(مدهتا  )جتاوز( (7)للمرهون ]إن كانت[ )إجارة(ميتنع على الراهن  )وكذا( 
بيع املؤجر؛ ألهنا  (8)وإن جو زان/ ، حيل  قبل انقضائهاأو مؤجاًل  ،أبن كان حاالًّ  ،زمن احللول

البطالن فيما زاد على ما  (11)، وقضية كالم التتمة(10)هذا ما أطلقه اجلمهور (9)تنقص ]القيمة[

                                 
 ( يف )ج( "يرى". 1)
 . ( ساقطة من )أ(2)
 301( انظر: احلاوي الصغري ص3)
 ( يف )ج( "الرتكة". 4)
 ( يف )ج( "املداولة". 5)
(، روضة الطالبني للنووي 137-10/136(، فتح العزيز للرافعي )4/76( انظر: التهذيب للبغوي )6)

  .(9/461(، كفاية النبيه البن الرفعة)4/94-95)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
  .)ب(ب[ من نسخة /122]ل( هناية 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
(، فتح 4/75(، التهذيب للبغوي )3/496(، الوسيط للغزايل )3/218) ( انظر: املهذب للشريازي10)

 (. 75-4/74(، روضة الطالبني للنووي )89-10/88العزيز للرافعي )
انظر: فتح  مةالتت( وقال يف التتمة يبطل يف االجل وىف الزائد على االجل قوال تفريق الصفقة النقل عن 11)

= 
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 .(1)واألذرعي ،كالسبكي  ،واختاره مجٌع متأخ رون ،تفريًقا للصفقة ،جياوز احملل فقط

 ،(2)اوزة للمحل كانت خمالفة ملا ]أذن فيه شرًعا[وقد يفرق أبن اإلجارة هنا ملا وقعت جم
ويف إجارة انظر  ،فرهنه أبكثر ،نظري ما مر  فيمن استعار شيًئا لريهنه بعشرة ،فبطلت من أصلها

أم ا إذا كان ]حيل   ،وكتصرف الوكيل يف أزيد مما أذن له فيه املوكل ،الوقف أزيد مما شرطه الواقف
ومجاعة  ،كما صر ح به ابن الرفعة  ،املستأجر عداًل  (3)إن كان[ بعد انقضائها أو معه فإهنا تصح

وذلك النتفاء احملذور حالة البيع، وقضية كالم أصل  ،املرهتن بغري العدل (4)إال أن ]رضي[
أبن يؤجره على  ،أو اثنني منها ،والتأخ ر واملقارنة (6)صحتها أيًضا؛ إذا احتمل التقد م/ (5)الروضة

 ،أبهنا إمنا امتنعت لنقصها القيمة (7)ويوجه وإن نظر فيه اإلسنوي ،طكبناء حائ  ،عمل معني
أ[ هنا أن /120وذلك غري حمقق؛ لعدم حتقق سببه، وُعلم من قوله انتفاع يضر  أن الصورة]

وال تبطل  ،كبناء وأن تفريغ املأجور ال يطول زمنه بعد احللول  ،اإلجارة ال تؤثر نقًصا يف القيمة
بل يصرب املرهتن  ،؛ لوقوعها صحيحة ابتداء(8)كما رج حه الزركشي وغريه  ،ابحللول مبوت الراهن

مث بعد انقضائها يقضي ما فضل له من املرهون، فإن فضل  ،إىل انقضائها ويضارب مع الغرماء

                                 
 (. 4/75(، روضة الطالبني للنووي )10/89العزيز للرافعي )

  .(4/263( النقل عنهم انظر: هناية احملتاج للرملي )1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ب،ج( "يرضى". 4)
  .(89-10/88( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
  .ج(أ[من نسخة )/243]ل( هناية 6)
 (.5/346) ( انظر: املهمات لألسنوي7)
 (. 4/263( النقل عن الزركشي انظر: هناية احملتاج للرملي )8)
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 منه شيء فللغرماء. 

 ،(2)املرهونة؛ لنقصه القيمة (1)وكذا ]لألمة[ ،للعبد املرهون )تزويج (امتنع على الراهن )و(
وهو  ،رجعتها كما ذكره املاوردي (3)وال مينع الزوج ]من[ ،فلو خالف وزو ج فالنكاح ابطل

فال ميتنعان على الراهن؛  ،أي: من املرهتن )منه(إذا كانت اإلجارة والتزويج  (4)[)ال(ظاهر، ]
 مل يقع عن الرهن؛ ،النتفاء العلة السابقة، فإن كان االستئجار قبل قبض املرهون فسلمه عنها

 ،أو مل نوجبها ،وأوجبنا البداءة يف التسليم يف اإلجارة ابملؤجر ،]أو عنه ،ألن  قبضه غري مستحق
وإال مل يقع عنها؛ ألن القبض فيها  ،أو كانت مؤجلة وقع عنها ،ويف املكرتي األجرة

  ،عليها (7)أو أطلق ]نزل[ ،(6)وقع عنهما ،أو عنهما ،يف الشق  األول دون الثاين (5)مستحق [
 ،(10)هبته منه صحيح ]أيًضا[ (9)]أو[ ،وبيع املرهون ورهنه ،؛ ألنه واجب(8)ما حبثه الزركشيك

فلو أخر ذلك إىل ما بعد   ،ويكون فسًخا للرهن ،ب[ الراهن ابإلجياب أم ال/120سواء ابتدأ ]

                                 
 ( يف )ج( "األمة". 1)
  .(4/74( روضة الطالبني )3/496(، الوسيط للغزايل )3/217) ( انظر: املهذب للشريازي2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 من )ج(. ( العبارة ساقطة 5)
  .(3/87( انظر: حاشية العبادي )6)
 ( يف )ج( "ترك". 7)
  .(2/159( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
 ( يف )ب،ج( "و". 9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
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 قوله من زايدته ال منه لكان أمشل، وهذه الزايدة وإن أغىن عنها قوله اآليت (1)كذا ]ليشملهما[
إال أن  عذره أنه قصد دفع ما قد يتوهم من أن  له داللة قبول املرهتن  ،ونفذ كل إبذن مرهتن

خالفًا ملا  ،فال تكرار يف عبارته ،صرحًيا (2)ليس كإذنه ]فيه[ ،لنحو التزويج املستلزم للرضى
 حمل ه فيما جواز رهنه منه ال ينافيه ما مر  من امتناعه بدين آخر؛ ألن   (3)مث ما ذكر ]يف[ ،تومهه

مع بقاء رهنه  ،فهو كما لو أذن يف رهنه من غريه ،إذا رهن به املرهون مع بقاء رهنيته ابألول
 بدينه.

مع غلبة  ،وعالجه ابألدوية واملراهم ،للمرهون (4)/)فصد وحجم(ميتنع على الراهن )وال( 
 ،(5)لده امتنعاه غالًبا، فإن خشي تو السالمة؛ ألنه حيفظ بذلك ملكه مع عدم تول د ضرر من

  (6)أبن مل خيف منه ]و[ )ال يضر(للرقيق املرهون صغريًا كان أو كبريًا إن كان  )ختان(ال )و( 
خبالف ما  ،والغالب فيه السالمة ،قبل احللول من غري نقص؛ ألنه ال بد  منه  (7)يَندملكان 

 [أ/121]وفيه نقص، وال  ،بعد احللول أو قبلهأو كان يندمل  ،إذا خيف منه لنحو شدة حر   
حىت يرد  به يف البيع؛ ألن حمله كما مر  جوابه مَث  يف ذكر   ،اخلتان عيًبا يف الكبري (8)ذلك عد هم

                                 
 ( يف )ب( "ليشمله". 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ( يف )ب( "من". 3)
  .أ[ من نسخة )ب(/124]ل( هناية 4)
، ولكن ال جيرب عليها، خبالف النفقة. انظر: هناية املطلب كاملعاجلةهن مصلحة يف املرهون  ( ال مينع الرا5)

  .(4/94(، روضة الطالبني للنووي )136و10/134( فتح العزيز للرافعي )6/254للجويين )
 ( يف )ج( "أو". 6)
النظم املـُستعذُب يف  ( االندمال": هو برء اجلرح، يقال: اندمل اجلرح: إذا متاثل وعليه جلبة. انظر:7)

 . 299( حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص2/239تفِسري غريب ألخفاظ املَهذ ب لبطال )
 ( زايدة يف )ب(. 8)
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ومن تبعه: "مينع من ختان الكبري خلوف التلف"  (1)كبري خياف عليه من اخلتان، فقول املهذب
اخلتان عيًبا يف الكبري جماٌب عنه مبا  (3)عد هم ]عدم[له ب (2)وأتييد الروضة ،أو ضعيف ،مؤول

 ،(7)واملاوردي ،(6)للمرهتن (5)]جواز ذلك[ (4)ولو امتنع الراهن من حنو الفصد أطلق ]مجٌع[ ،مر  
 (10)محل األول على ما إذا مل يكن ]فيه[ (9)من كالم األذرعي (8)ويتجه ]أخًذا[ ،امتناعه عليه
 ا كان فيه خطر ما فال جيوز إال إبذن احلاكم.والثاين على ما إذ ،خطر بوجه
 ،مث وطئها فحملت ،أو أمة وأقبضها ،مث أعتقه كله أو بعضه ،إذا رهن رقيًقا وأقبضه)و(

وال خيرج على األقوال يف وقت نفوذه  ،يف احلال من غري توقف على غرم القيمة اآلتية )نفذ(
مالك راهن أو معري للرهن  )عتق(ه ومَث  يصادف ملك غري  ،ابلسراية؛ ألنه هنا يصادف ملكه

 (12)ويكون الولد حرًا نسيًبا تشبيًها؛ ]لسرايتهما إىل حق املرهتن[ وإيالده( (11))موسر ]له[

                                 
  .(3/219( انظر: املهذب للشريازي )1)
  .(4/95( انظر: روضة الطالبني للنووي )2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ج( "زوال". 5)
قاله القاضي احلسني واملتويل وسليم الرازي، والروايين قال إن مل يكن حاجة مينع من الفصد انظر: حبر ( 6)

  .(2/169) (، حاشية الرملي الكبري5/309املذهب للروايين)
  .(217-6/216( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )7)
 ( ساقطة من )ج(. 8)
 (. 2/169( النقل عنه انظر: حاشية الرملي الكبري)9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 11)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 12)
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دون حنو الواقف مع  ،بسرايتهما من نصيب أحد الشريكني إىل اآلخر؛ لقوهتما ابلسراية وغريها
ملذكور أنه يعترب يف اليسار هنا الفصل بقاء حق الوثيقة؛ ألنه يغرم القيمة ويؤخذ من التشبيه ا

أي وقت إعتاقه يف  )بقيمة يوم فعله(ب[ ويعترب /121] (1)عم ا أييت يف السراية ]يف العتق[
يف الثاين؛ ألنه  (3)[(2)خالفًا للشارح ]تبًعا للمصنف ،وهو مراد أصله إبيالده ،وإحباله ،األول

من  ،وكذا بعده ،كاألرش يف ذمة اجلاين  ،قبل الغرم على األوجه مرهونةويصري  ،سبب التلف
 ،هذا إن مل حيل  الدين ،وإن  حل  الدين وهو مراد من عرب  أبهنا جتعل رهًنا ،غري حاجة إىل عقد

وهو أوجه مما نقاله  ،خمري  بني غرمها وصرفها يف قضاء الدين (5)أنه/ (4)وإال فبحث الشيخان
 .من أنه ال معىن للرهن يف ذل ،(6)عن العراقيني

: "لو كان الدين (7)لكن قال البلقيين ،كذا أطلقوه  ،واملراد ابملوسر املوسر بقيمة املرهون
" فقد حبث أنه ينبغي أن يكتفى بيساره ابلدين؛ ألنه حق (9)من القيمة (8)حااًل وهو ]أقل[

 ،مرينفعليه املعترب عندي أن يكون الراهن موسرًا أبقل األ ،املرهتن فينبغي أن يؤخذ ويوىف  حااًل 
كالم   (11): "وهو التحقيق" ]وظاهر[(10)من قيمة املرهون ومن الدين انتهى. قال الزركشي

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
  .(169-2/168( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 (. 76-4/75(، روضة الطالبني للنووي )94-10/93( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)
  .ن نسخة )ج(ب[ م/243]ل( هناية 5)
 السابق ( انظر: املصدر6)
  .(3/88( النقل عنه انظر: حاشية العبادي)7)
 ( يف )ج( "األقل". 8)
 ( يف )ب( زايدة "للمرهون". 9)
  .(4/260( النقل عنه انظر: هناية احملتاج للشربيين )10)
 ( يف )ج( "فظاهر". 11)
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قوله  (2)]عقب[ (1)ومن مث قال الناشري ،البلقيين أنه يف املؤجل موافق على اعتبار القيمة مطلًقا
فه يف خبال ،اعتبارها (3)عندي "أي: يف هذا التصوير" ويوجه أبن غرض التوثق هبا مَث  ]يرجح[

وفائه فما يف  (4)فال معىن للتوثق عليه مع ]إمكانه[ ،فإنه واجب األداء ،احلال
أيسر ببعضها عتق  (7)فإن/ ،األقل مطلًقا فيه نظر (6)من إيهام ]اعتبار[ أ[/212](5)اإلسعاد

، وحيث نفذ إعتاقه كان إقدامه (10)يف ]البطالن[ (9)الروضة (8)كما يف زايدة  ،بقدر ما أيسر به
 (12)]لكنه[ ،وغريه يف النذر ،وكالم الرافعي ،واقتضاه النص ،(11)كما اعتمده مجع  ،جائزًا عليه

 ،وعبارة احلاوي تقتضيه ،واألول أوجه ،(13)آخر الباب أنه ميتنع إقدامه عليه ،نقل عن اإلمام

                                 
 (.3/88( النقل عنه انظر: حاشية العبادي)1)
 )أ(.  ( ساقطة من2)
 ( ساقطة من)ج(. 3)
 ( يف )ب،ج( "إمكان". 4)
 .حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل1447( انظر: االسعاد ص5)
 ( يف )ج( "اعتباره". 6)
  .ب[ من نسخة )ب(/124]ل( هناية 7)
 ( يف )ج( زايدة "الرافعي وغريه يف النذر لكن نقل عن اإلمام آخر الباب أنه ميتنع". 8)
  .(4/77ة الطالبني للنووي )( انظر: روض9)
( يف )أ،ب( "الطالق". والصواب من )ج( ألن املسألة التتعلق يف ابب الطالق وموجودة يف زايدات 10)

 الروضه يف ابب الرهن. 
 .210( كالقاضي حسني انظر: فتاوي القاضي حسني ص11)
 ( يف )ب،ج( "لكن". 12)
 (. 3/61غين احملتاج للشربيين )(، م2/159( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )13)
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 تبًعا للمصنف. ،(2)خالفًا ملا يف الشرحني ،(1)فهي أحسن
 ،ارة غري املرهتن بسؤاله؛ ألنه بيع إن وقع بعوضال عن كف ،وينفذ عتقه ولو عن كفارته

خالفًا ملا يومهه كالم الشارح، وال يرد على  ،وهو ممنوع منهما مع غري املرهتن كما مر   ،وإال فهبة
مع كونه  ،الرتكة (4)]عند[ (3)وإعتاق وارث املديون ،ذلك إعتاق وارث الرهن املرهون عن مورثه

وألن  الكالم يف إعتاق  ،يف ذلك ،ففعله كفعله ،ليفة مورثهمرهواًن عن مورثه؛ ألن الوارث خ
 وال جتب قيمة الولد مطلًقا؛ إذ ال حق  للمرهتن فيه. ،ويف الرهن اجلعلي ،الراهن بنفسه

ولو  ،وإيالده فال ينفذان، وإن انفك  الرهن إببراء أو غريه لعجزه )معسر(عتق  )ال(
يظهر من احتماالت ثالثة: أنه إن   (5)]فالذي[ ،مث ورثه ،استعار من يعتق عليه لريهنه فرهنه

من أن   ،ب[ حلق  املرهتن، ويؤيده ما أييت يف الوصية/122وإال فال رعاية ] ،كان موسرًا عتق
املريض لو اشرتى قريبه يف مرضه وعليه دين مل يعتق عليه؛ رعاية حلق  صاحب الدين وال ينفذ 

؛ كصفة ُوجدت مع فكه ( (8))]مبصادف[ (7()6)[)علقـ(عتق املعسر وإيالده كما تقرر ]
فإن وجدت وهو مرهون  ،وهو ال يضر ،أو بعده إذ مل يوجد حال الرهن إال التعليق ،(9)]فكها[

                                 
 .301( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص1)
 حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل. 1447( انظر: االسعاد ص2)
 ( يف )ج( زايدة "عن". 3)
 ( يف )أ( "عبد". 4)
 ( يف )ج( "والذي". 5)
 ( يف )ب،ج( "علق". 6)
 ( يف )ب( زايدة "ال". 7)
 ة". ( يف )ب،ج( "مبصادف8)
 ( يف )ب،ج( "فكه". 9)
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  .(1)وإن وجدت اثنًيا بعد فكه؛ الحنالل اليمني ابملرة األوىل ،عتق على املوسر دون املعسر
، وهذان راجعان )به(علقه  )أو(  ، والثانية من زايدته.(2)]للمعتق[ أي بنفس الفك  ملا مر 

وهذا راجع لالستيالد  ،)عادت(أو بيعت مث  ،ومل يبع ،أحبلها مث انفك الرهن (3)[)أو(]
يقتضي العتق يف احلال، فإذا رد   (5)نظريه يف اإلعتاق ]أبن قوله[ (4)وهو من زايدته، ]ففارق[

ال حلق  الغري، فإذا زال حق  الغري ثبت وإمنا مينع حكمه يف احل ،لغا، واإليالد فعل ال ميكن رد ه
  .(6)خبالف إعتاقهما ،بدليل نفوذ إيالد اجملنون والسفيه ،حكمه، وأيًضا فالفعل أقوى من القول

وإمنا مل ينفذ يف موطوءته بشبهة إذا ملكها؛ ألن الوطء هنا وقع يف ملكه خبالفه مَث ، و 
وأن  ،وأن تضع؛ ألهنا حامل حبر   ،بيع مستولدة املعسر أن يستغرقها الدين (7)]شرط[
مل  (8)فيهلك الولد ]وإن[ ،اللبأ، وتوجد مرضعة؛ لئال يسافر هبا املشرتي أ[/312]ترضعه

ويستقر فيما بقي  ،رعاية حلق اإليالد (9)بيع منها بقدره وإن نقصت ]ابلتشقيص[ ،يستغرقها

                                 
(، فتح العزيز 3/497(، الوسيط للغزايل )6/106( على أصح الوجهني. انظر: هناية املطلب للجويين )1)

  .(1/229(، فتح الوهاب لزكراي األنصاري )95-10/94للرافعي )
 ( يف )أ( "للعتق". 2)
 ( يف )ج( "و". 3)
 ( يف )ب،ج( "وفارق". 4)
 بول". ( يف )ب،ج( "أبنه ق5)
قول األكثرون كما صرح به أبو اسحاق: االستيالد أوىل ابلنفوذ انظر:  ( على األصح من األوجه وهو6)

 ( كفاية النبيه البن الرفعة10/98(، فتح العزيز للرافعي )6/57احلاوي الكبري للماوردي )
(9/437).  

 ( يف )ب،ج( "يشرتط". 7)
 ( يف )ب،ج( "فإن". 8)
 . ( يف )ج( "ابلشقيص"9)
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وكله يشرتى  ، أبربعنيوقيمته مائة ونصفه ال يشرتى إال ،رقيق رهن خبمسني (1)خبالف ]حنو[
 ،ولو عدم مشرتي البعض بيعت كلها ،فيباع كله ال بقدر الدين؛ دفًعا للضرر عن املالك ،مبائة

  .(3)فيما ذكره (2)وال يبايل ابلتفريق بينها وبني الولد؛ ألنه حر، وبيع بعضها وعوده كعود الكل /
)وضمن ا يف الدين للضرورة، مستولدة املعسر للمرهتن وإمنا جاز بيعه (4)وال جتوز ]هبة[

؛ أي بسبب (6)[)إن ماتت به(وقت إحباله ] (5)د يساره قيمة األمة اليت أولدها/عن معسر(
به ويكون رهًنا معها؛ ألنه سبب إىل  (7)وأرشها إن ]تعبت[ ،ويكون رهًنا مكاهنا ،اإليالد

)كواطئ  (8)نهق، وله أن يصرف ذلك يف قضاء ديإهالكها أو نقصها ابإلحبال بغري استحقا
فإنه إذا أحبلها مث ماتت ابلوالدة كان عليه قيمتها وقت إحباهلا؛ ألن الوطء  ،أمة غري شبهة(

سبب االستيالء عليها والعلوق من آاثره فأدمنا به اليد واالستيالء خبالف موت احلر ة من 
ب[ حتت اليد /123الوالدة ولو من شبهة فإنه ال شيء فيه؛ ألن احلر ة ال تدخل ]

ال  ،أبن علت عليه ،، وقضية التعليل السابق أن الوطء لو كان بفعل األمة(9)]ابالستيالء[
وإن   ،إال أن يد عي أن نفس الوطء استيالء شرعي ،وهو حمتمل لعدم االستيالء ،يضمن قيمتها

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
  .أ[ من نسخة )ب(/125]ل( هناية 2)
  .(3/88( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
 ( يف )ج( "رهنه". 4)
  .أ[ من نسخة )ج(/244]ل( هناية 5)
 ( يف )ب( "أن ما تنتجه"، ويف )ج( "أن ماشيه". 6)
 ( يف )ج( غري واضحة. 7)
(، 3/222(، املهذب للشريازي)6/52احلاوي الكبري للماوردي ) ( على األصح من الوجهني انظر:8)

  .(10/102(، فتح العزيز للرافعي )4/24التهذيب للبغوي )
 ( يف )ب،ج( "واالستيالء". 9)
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فال تضمن زوجته األمة إذا ماتت  ،)حلر(واطئ أمة غري  بوطء  )ال( (1)نه،كان الفعل منها ال م
ال  (3)إكراه؛ ألن الوالدة ]فيه[ (2)ولو ]مع[ ،)زان(ال بوطء )و( ،والدة؛ لتول ده من مستحقابل

 . (4)تضاف إىل وطئه؛ ألن الشرع قطع نسب الولد عنه
؛ ألن املنع كان حلق ه وقد )إبذن مرهتن(من التصر فات املمتنعة على الراهن  )ونفذ كل(

، وقضية (5)وبطل حقه منه ، رهنه عند آخر صح  فلو أذن له يف ،ويبطل الرهن بذلك ،زال إبذنه
وإن  ،(6)وهو قياس قول الشيخني يف الوكالة ،العلة أن الراهن لو رد  اإلذن مث تصر ف نفذ تصر فه

ل يفر ق بينه وبني رد  الوكي (8)أبيح له طعام فرد  اإلابحة مل يرتد، و (7)من ]أن من[ ،انزع فيه مجعٌ 
أبن  اإلذن  (10)وصرح جملي ،(9)خبالف ما حنن فيه واإلابحة ،وهو يرتفع ابلرد   ،أبهنا عقد الوكالة

يف الوطء ال يتضمن اإلمرة ما مل حتبل من تلك املرة؛ ألن الرهن قد يبطل، وقضية كالم غريه أنه 
 لكن األول أوجه؛ ألنه أحوط.  ،ال يتقيد مبرة

                                 
(، فتح العزيز للرافعي 6/110( ففي وجوب الدية وجهان أشهرمها املنع. انظر: هناية املطلب للجويين )1)

  .(3/64(، مغين احملتاج للشربيين )79-4/78للنووي )(، روضة الطالبني 10/104)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
(، أسىن املطالب 10/104 عدم الضمان ابملوت ابلزان انظر: فتح العزيز للرافعي )ني( يف اصح الوجه4)

  .(3/64(، مغين احملتاج للشربيين )2/161لزكراي األنصاري )
 (. 4/27(، التهذيب للبغوي )3/223ازي)( انظر: املهذب للشري 5)
  .(4/301(، روضة الطالبني للنووي )20-11/19( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 7)
 ( يف )ج( زايدة "قد". 8)
 (. 2/279( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9)
  .(2/162لب لزكراي األنصاري )( ذكرها يف كتابة الذخائر،النقل عنه انظر: أسىن املطا10)
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واستعماله النفوذ يف إابحة  ،بقاء امللك أ[/412]مع (1)الوطء ما يف معناه مما ]يتكرر[وك
وقرينته قوله كل بعد ذكره امتناع ذلك أو من  ،حنو الوطء والسفر جمازًا؛ إذ ال يقال نفذ وطؤه

أو حال وقد  ،فال شيء له ،ابب تغليب العقود على غريها ولو أذن له يف البيع والدين مؤجل
ومحل إذنه املطلق على البيع يف غرضه؛ جمليء  ،أو أطلق قضى حقه من مثنه ،ليأخذ حقهأذن 
أذن وقال:  (2)أم ا ]إذا[ ،فيكون الراهن حمجورًا عليه يف الثمن إىل الوفاء ،وال يبطل الرهن ،وقته

يكون اإلذن  )ال(حيث  ،نفوذ ما ذكر ابإلذن (3)"ال آخذ حقي منه" فيبطل الرهن، و ]حمل[
 ،فإن شرط ذلك فسد البيع ،أو غريه ،املؤجل من الثمن )بشرط تعجيل حقه(لبيع أو حنوه يف ا

يكون اإلذن  )أو( ،خبالفه يف احلال ،واإلذن لفساد الشرط؛ لعدم لزوم تعجيل املؤجل ابلشرط
واإلحبال إن  ،والقيمة يف العتق ،يف البيع )رهن الثمن(أو الوطء بشرط  ،أو اإلعتاق ،يف البيع
 ،؛ ألن القيمة غري موجودة(5)ملا مر   ،واإلذن أيًضا ،فإن فعل ذلك بطل البيع ،(4)[]أحبل

لكن  ،(9)حااًل أو مؤجاًل  (8)سواء أكان الدين/ ،(7)شرط أن يرهنه شيًئا ]سيوجد[ (6)]فكأن ه[

                                 
 ( يف )ب( "يكرر". 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( يف )أ( "احتمل". 4)
 ( يف )ب( زايدة "و". 5)
 ( يف )ب( "وكأنه". 6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
  .ب[ من نسخة )ب(/125]ل( هناية 8)
من جمهول عند اإلذن وارهتان اجملهول ابطل ( بطالن البيع واإلذن على الصحيح من القولني ألن الث9)

(، فتح العزيز للرافعي 224-3/223(، املهذب للشريازي )6/73انظر: احلاوي الكبري للماوردي )
(10/114-115).  
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: "ال وجه للبطالن يف احلال فيما إذا شرط كون الثمن رهًنا"؛ ألنه تصريح (1)قال اإلسنوي
ب[ فيما إذا شرط رهنه أو جعله رهًنا؛ ألن رهن املرهون /124إلطالق خبالفه ]مبقتضى ا

وال يشكل على ذلك ما لو وك ل وكياًل  ،وأم ا اإلعتاق واإلحبال فينفذان من املوسر فقط ،حمال
فإن ه يصح  وإن فسد الشرط؛ ألنه مل جيعل لنفسه يف مقابلة إذنه  ،ابلبيع على أن  له عشر الثمن

وهنا املرهتن  ،فاقتصر الفساد عليه حىت جتب أجرة املثل للوكيل ،ا شرط جعاًل جمهواًل شيًئا وإمن
يفسد مقابله، وما لو  (2)]فبفساده[ ،أو رهن الثمن ،شرط لنفسه يف مقابلة إذنه تعجيل الدين

وإن  ،فإنه يصح  ويكون املأخوذ رهًنا ،صاحل الراهن عن أرش اجلناية بغري اجلنس إبذن املرهتن
؛ ألن ذلك تصريح مبقتضى (3)واعتمده ابن الرفعة ،ذلك يف الصلح كما اقتضاه كالمهم شرط

يكن فرق بني  (4)]فلم[ ،من غري نظر إىل خصوص اجلنس ،اإلطالق إذ متعل ق الوثيقة فيه البدل
 وهو ممتنع. ،إىل عني (6)خبالفه هنا فإن فيه نقل وثيقة من عني/ ،عليه (5)األرش و ]املصاحل[

وال لتلفظه  ،فال أثر لقصده ،أنه ال بد  من التلف ظ ابشرتاط ذلك (7)وله ]بشرط[وأفهم ق
 ،البيع (8)]و[ ،فيصح اإلذن ،وأطلق ،كأذنت لك يف بيعه لتعجل  ،به على غري صورة الشرط

                                 
  .(4/270( النقل عنه انظر: هناية احملتاج للرملي )1)
 ( يف )ج( "لفساده". 2)
يقة هناك البدل فلم يكن فرق بني األرش واملصاحل عليه ولعل الفرق أن متعلق الوث الرفعة( قال ابن 3)

  .(2/164خبالفه هنا. النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
 ( يف )ج( "ومل". 4)
 ( يف )ج( "الصاحل". 5)
  .ب[ من نسخة )ج(/244]ل( هناية 6)
 ( يف )ب( "شرط". 7)
 ( يف )ب( "صاحل". 8)
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 (2)، ورد  الزركشي له أبن ه كما ]لو[(1)خبالف ما لو نوى به االشرتاط على ما حبثه السبكي
فيه نظر؛  (4)و ،ونواه صح   ،(3)فإن مل ]يشرطه[ ،يبطل ،إذا وطئ طلق نكح بشرط أ[/512]

 (6)ويتجه أن أييت ]هنا[ ،وهو أقوى ،والذي يف ذاك لفظ مع نية ،(5)ألن الذي فيه جمرد ]الني ة[
خبالف وتعجل، ولو قال املرهتن أذنت  ،على أنخ تعجل كالشرط (7)نظري ما مر  يف البيع ِمن

كما لو اختلفا يف   ،حلف املرهتن ،وقال الراهن بل أذنت مطلًقا ،الثمن أو رهن ،بشرط التعجيل
أو بعده وحلف املرهتن وصد قه املشرتي أو  ،مث إن كان االختالف قبل البيع امتنع ،أصل اإلذن

 ،وإن أنكر أصل الرهن حلف ،وبقي الرهن حباله (9)بطل ]البيع[ ،الراهن (8)أقر  ابلرهن ]صدق[
  وعلى الراهن قيمته.

  .(11)(10)وكإقرار املشرتي إثبات املرهتن الرهن ]بنيته[
 ،بل إن شاء بقي عليه ،إذا أذن املرهتن للراهن يف التصر ف مل يلزمه البقاء على إذنه)و(

                                 
 .حتقيق الطالب فواز القايدي( 243ص)االبتهاج للسبكي  ( انظر1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ( يف )ب( "يشرتطه". 3)
 ( زايدة يف )ب،ج(. 4)
 ( يف )ب،ج( "نية". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )ب،ج( زايدة "أن". 7)
 ( يف )ب( "وصدقه"، ويف )ج( "وصدق". 8)
 ( ساقطة من )ج(. 9)
 ( يف )ب،ج( "ببينة". 10)
(، أسىن املطالب 4/84(، روضة الطالبني للنووي )116-10/115لعزيز للرافعي )( انظر: فتح ا11)

  .(164-2/163لزكراي األنصاري )
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 ،وكذا معه ،أي: قبل التصر ف ،)قبله(لكن حمل  جواز رجوعه إن كان  ،عنه )رجع(وإن شاء 
أي:  ،كما جيوز للمالك الرجوع قبل تصرف الوكيل  ،لبقاء حق ه ،أخًذا مما أييت عن البهجة

فيبطل تصرفه إال اإلعتاق  ،وال أثر جلهل الراهن حني التصرف ابلرجوع ،قياًسا على ذلك ،ومعه
له أن  (1)[)و(] ،إن كان موسرًا خللوه عن اإلذن، وكرجوعه زواُل أهليته مبوت أو حجر ،وإاليالد
)قبل  ،(2)ع القبضولو م ،إبذنه يف اهلبة والرهنأو رهن الراهن  ،ب[ فيما وهب/125يرجع ]

ا يتم ان ابلقبض قبض هبة ورهن( خبالف ما لو أذن يف البيع  ،أي موهوب ومرهون؛ ألهنما إمن 
إمنا  ،(5)فيه (4)/(3)ولو يف زمن اخليار؛ ألن البيع مبين على اللزوم واخليار ]دخيل[ ،ال يرجع

مث  ،(9)له الراهن يف القبض ]فقبض[ (8)إذا ]أذن[ (7)[)و(] ،(6)يظهر أثره يف حق  من له اخليار
فتصرف مث  ،أو أذن املرهتن له يف التصر ف ،وجحد املرهتن ،اد عى الراهن الرجوع قبل أن ]يقبض

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
(، أسىن املطالب زكراي 10/111(، فتح العزيز للرافعي )6/117( انظر: هناية املطلب للجويين )2)

 ( 2/163األنصاري )
 ( يف )ب،ج( "دخل". 3)
  .أ[ من نسخة )ب(/126]ل( هناية 4)
 ( يف )ب( زايدة "و". 5)
 وهو منع الرجوع يف البيع،الن مبىن البيع على اللزوم واخليار دخيل انظر: الوسيط ني( على أصح الوجه6)

(، أسىن 10/111(، فتح العزيز للرافعي )6/117(، هناية املطلب للجويين )502-3/501للغزايل )
  .(2/163املطالب لزكراي األنصاري )

 ( ساقطة من )ج(. 7)
 ( يف )أ( "أذهنن". 8)
 ( يف )ج( "وقبض". 9)



 
530 

وهو  ،عن اإلذن )حلف من جحد رجوًعا( ،وجحد الراهن ،ينصرف (1)اد عى الرجوع قبل أن[
أم ا قبل القبض والتصر ف  ،ن األصل عدم الرجوعوالراهن يف الثانية؛ أل ،املرهتن يف األوىل

 ،وكذا يصد ق املرهتن يف دعواه الرجوع مع التصرف ،فيصد ق مد عي الرجوع؛ جلوازه له حينئذ
ويوجه  ،وقياسه تصديق الراهن يف دعواه الرجوع مع القبض ،(3)كالم البهجة  (2)]كما أفاده[

مانعة لصحتهما؛ جلواز الرجوع حينئذ أو القبض كانت  ،أبن  دعواه إذا قارنت التصر ف
وجحد  ،لكن اد عى املرهتن أنه قبض قبله ،لو اتفقا على الرجوع)و( مد عيه  (4)]فصدق[

وهو  ،قبل الرجوع )قبًضا( ،الراهن، أو الراهن أنه ابع مثاًل قبله وجحد املرهتن حلف من جحد
وهو املرهتن يف الثانية؛  ،)قبله( أو غريه من التصر فات أ[/126] )أو بيًعا( ،الراهن يف األوىل

 ،والرجوع يف الوقت املد عي إيقاع كل منهما فيه ،وعدم حنو البيع ،ألن األصل عدم القبض
 .(5)ويبقى الرهن ،فيتعارضان

وأن  ضمريه يف  ،لكل  من الرجوع والقبض والبيع (6)وعلم مما قررته أن الطرف ]وصف[

                                 
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 يف منظومته:  البهجة( قال صاحب 3)

 والرهن والقبض ولو أقرا. و القبض عن رهن و دعوى أخرى
 وعوده عن إذن قبض قبله. وقدر مرهون ومرهون له

  .(3/91لزكراي األنصاري ) البهية،الغرر 94الوردي ص لعمر ديةالور  البهجةانظر: 
 ( يف )ب( "فيصدق". 4)
 عند االكثرين أن القول قول الراهن الن االصل عدم رجوع املرهتن وعدم بيع ني( على األظهر من الوجه5)

البني (، روضة الط191-10/190الرهن ويبقى أن االصل استمرار الرهن انظر: فتح العزيز للرافعي )
  .(4/123للنووي )

 ( يف )ج( "يصف". 6)
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ومىت تصرف بنحو  ،ويف األخريتني عائد للرجوع ،رفيعين التص ،األوىل راجع للقبض أو البيع
فإن كانت الدعوى على ورثته  ،صد ق املرهتن بيمينه يف إنكاره ،واد عى اإلذن ،إحبال وإعتاق

فإن حلف فكما لو  ،الرهن (1)و ]بقي[ ،حلفوا على نفي العلم؛ ألن األصل عدم اإلذن
 ،وحيلفون على البت   ،و ورثته إن ماتوإن نكل هو أو وارثه حلف الراهن أ ،تصر ف بغري إذنه

فإن نكل الراهن أو ورثته أيًضا حلف العتيق واملستولدة؛ ألهنما  ،وكان كما لو تصر ف إبذنه
أو وارثه حيث ال حيلف الغرماء؛ ألهنم يثبتون  ،خبالفه يف نكول املفلس ،يثبتان احلق ؛ ألنفسهما

لو كان التصر ف هنا بيًعا أو  ،أو املت هب ،وقياسه رد  اليمني على املشرتي ،احلق  للمفلس أواًل 
 ،ومثلها الثانية ،يف األوىل (3)وهو ما يف األنوار ،مع القبض؛ ألنه يثبت احلق لنفسه (2)هبة/
 ،؛ ألن األصل عدمه)رهًنا(ب[ من جحد /126لو اختلفا يف أصل الرهن حلف ] (4)]و[

بقيد زاده بقوله:  )قبًضا(حلف من جحد  ،مث اختلفا يف القبض ،هنإن ات فقا على الر )و(]
وال فرق هنا بني أن  ،أيًضا (6)؛ ألن األصل عدمه[)يف يده(املرهون  (5)أي: واحلال ]أن[ )وهو(

وكاان ات فقا  ،واد عى القبض ،خبالف ما إذا كان بيد املرهتن ،يت فقا على اإلذن يف القبض أم ال
 ،ه يصد ق بيمينه؛ ألن اليد قرينة الصدق، فعلم أن  اليد وحدها يف الراهنفإن ،على اإلذن فيه

 ،لو كان املرهون بيد املرهتن (7)[)و(] ،ومع اإلذن يف املرهتن قرينة دال ة على صدق صاحبها

                                 
 ( يف )ب( "بقاء". 1)
  .أ[ من نسخة )ج(/245]ل( هناية 2)
 .حتقيق الطالب عبدهللا حممد العقيل 1457( انظر: االسعاد ص3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
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أو مل  ،أو أجرتكه ،أو أعرتكه ،وقال: بل غصبته ،وأنكر الراهن اإلذن ،فاد عى أن ه قبضه ابإلذن
 (2)أي:/ )إذاًن فيه(صد ق من جحد  ،على األوجه (1)وإن مل يعني  ]جهة[ ،هنيقبضه عن الر 

لكن قال: إمنا  ،على أنه إذن فيه ،صدق الراهن املرهتن )أو( ،القبض؛ ألن األصل عدمه أيًضا
وقال املرهتن: بل أذنت يف  ،الرهن)عن جهة( ال  ،أو وديعة مثاًل  ،أذنت فيه عن جهة عاري ة

أي: الرهن؛ ألن األصل عدم  ،ف من جحد كون اإلذن فيه عن جهتهحل ،القبض عن جهته
 . (3)اإلذن فيه عن هذه اجلهة

وعلم مما تقرر يف الكل أن  اجلاحد ملا ذكر هو الراهن ويف األخرية: أهنما لو ات فقا على 
بل لغرض  ،كما أذنت لك  ،مث قال الراهن: مل يقبضه عنه ،الرهن أ[/127]اإلذن فيه عن جهة

؛ ألنه أعرف بنيته، وقضية تصديقه أنه ال (4)خالفًا ملا يومهه كالم أصله ،د ق املرهتنص ،آخر
 لثبوت القبض عن الرهن بيمينه.  (5)وإن استبعده السبكي ،وهو مت جه ،ضمان عليه
فإذا اختلفا يف أن   ،)مرهون به(من جحد قدر و( ،)قدر مرهونحلف من جحد  )و(

 ،أو أبلف ،أو دوهنا ،(7)أو األرض ]بشجرها[ ،أو نصفه ،كله  أو ،أو الثوب ،(6)الرهن ]العبد[
ولو أجاب  ،صد ق املالك بيمينه؛ ألن األصل عدم رهن ما اد عاه املرهتن ،وال بي نة ،أو ألفني

                                 
 ( يف )ج( "جهته". 1)
  .ب[ من نسخة )ب(/126]ل( هناية 2)
(، روضة الطالبني للنووي 178-10/177( فتح العزيز للرافعي )3/525( انظر: الوسيط لغزايل )3)

 (.1/234(، فتح الوهاب لزكراي األنصاري )4/116-117)
 .303-302( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص4)
 .قايديحتقيق فواز ال 301( انظر: االبتهاج للسبكي ص5)
 ( يف )أ( "للعبد". 6)
 ( يف )ج( "شجرها". 7)
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 ،فإن أصر فناكل ،ومل يكن طولب جبواب صحيح ،املالك أبنه أحدث الشجر بعد الرهن
وإن كان قد  ،وأنكره فيها قبل بيمينه ،ها عند الرهنواعرتف بوجود ،فيحلف املرهتن وإن مل يصر  

فإن أمكن  ،ابن كذبه يف الدعوى األوىل جبواز صدقه يف الثانية، أم ا إذا ُتصو ر حدوثها بعده
 ،(2)ولو اختلفا يف اشرتاط رهن يف بيع ]و[ ،وإال فبغري ميني ،ُصد ق بيمني (1)وجودها ]عنده[

 (5)املصنف (4)حتالفا كما مر  يف اببه، وقد ]سلم[ ،مما مر  يف شيء  (3)ات فقا عليه و ]اختلفا[
ويف  ،هلا هنا على ما يف بعض نسخه ،حيث ذكر هذه املسائل هنا فقط من تكرر أصله

  .(6)األقضية أيًضا
فإن  الواهب يصد ق بيمينه فيما  ،)كهبة(وتصديق مد عي اجلحود يف مجيع ما ذكر هو 

واإلذن يف  ،واملوهوب بيده ،واإلقباض ،كجحد اهلبة  ،رب[ يصد ق فيه الراهن مما ذك/127]
وقدر  ،وكونه عن جهة اهلبة ،وكونه قبل الرجوع املتفق عليه ،واإلذن عن جهته ،القبض

من جحد الرجوع عن اإلذن قبل  ،املوهوب، ويصد ق املت هب بيمينه فيما يصد ق فيه املرهتن
ن يف يده وقد اتفقا على اإلذن فيه ملا مر  من إذا كا ،ويف أنه قبضه ،وكون التصر ف قبله ،القبض

حلف على نفي العلم أو عدم اإلذن اآليت فيما إذا اد عى )و(وهذا من زايدته،  ،التوجيهات
وفيما إذا أتت املرهونة بولد فاد عى أن  الولد منه  ،الراهن أنه كان أعتق أو استولد قبل الرهن

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب،ج( "أو". 2)
 ( يف )ج( "اتفقا". 3)
  .( يف )ج( "يسلم"4)
  .(2/1172( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )5)
 األنصاري (، أسىن املطالب لزكراي10/169(، فتح العزيز للرافعي )3/522انظر: الوسيط للغزايل )( 6)

(2/177 .) 
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ملرهتن، والولد ميكن كونه منه أبن أتت به لستة إبذن ا ،بوطء سابق على لزوم الرهن أو بعده
أو  ،)إبيالد معسر(أو  ،(2)]إبعتاق[ )مرهتن كذب( ،(1)أشهر فأكثر من الوطء إىل أربع سنني

وبقاء  ،أو ابلوالدة؛ ألن األصل عدم ذلك ،أو مبضي مد ة إمكان الوالدة ،إبذنه له يف الوطء
 ،ومبضي  إمكان الوالدة ،(4)الوطء ]وابلوطء[ يف (3)خبالف ما إذا اعرتف له ابإلذن/ ،الرهن

و  ،كما لو ثبت ذلك ببينة  ،ويبطل الرهن ،بال ميني (6)]مصد ق[ (5)وابلوالدة فإن  الراهن/
وإذا صدقنا  أ[/812] ،فكيف حيلف عليه ،إذا أقر  أبن  الولد منه مل يقبل رجوعه (7)]أبنه[

، وتعقبه اإل(8)املرهتن قال الشيخان ا يستقيم إطالقه إذا قلنا بعدم  ،(9)سنوي: فالولد حر  أبن ه إمن 
وكان لدون ستة أشهر من  ،فإن قلنا ابلصحيح أنه يدخل ،دخول احلمل املقارن يف رهن األمة

وتكون رهًنا  ،وتؤخذ منه القيمة ،أم ا إذا كان موسرًا فإن ه يقبل إقراره ،فهو مرهون كأم ه ،العقد
فيما إذا اد عى إنسان على  ،حلف على نفي العلم أيًضا (10)واملستولدة، ]و[ ،مكان العتق

فأقر  له أو أقر  الراهن أن   ،أو أنه ابعه املرهون مثاًل قبل رهنه ،فرهنه ،الراهن أنه غصب ملكه
أو أقر   ،أو عفي عنه على مال ،أو قود ،املرهون جىن جناية توجب مااًل ملن اد عى عليه بذلك

                                 
 (.2/177( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
 ( يف )ج( "ابإلعتاق". 2)
  .أ[ من نسخة )ب(/127]ل( هناية 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
  .ب[ من نسخة )ج(/245]ل( هناية 5)
 ( يف )ب،ج( "يصدق". 6)
 ( يف )ب،ج( "ألنه". 7)
  .(4/122(، روضة الطالبني للنووي )188-10/187( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
  .(380-5/379( انظر: املهمات لألسنوي)9)
 ( ساقطة من )ج(. 10)
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العتق واإليالد؛ ألن احلق  (1)وصدقه إال يف ]دعوى[ ،وىبشيء مما ذكر اآلخر من غري دع
؛ ألن األصل عدم ذلك و )كذب حبقٍر سابق لغرٍي أقرر به الراهن(فيهما هلل تعاىل، مرهتن 

وهو يف اجلناية  ،ويف كل  من الصور للمقر  له مطالبة الراهن ببدل املقر  به ،الرهن (2)]بقي[
له البدل؛ ألنه حال ابلرهن بينه  )فيغرم( ،غريها القيمة ويف ،األوىل من أرشها وقيمة املرهون

) ب[/128] )فنكل( ،على املقر  له )املرهتن(أي: اليمني  إن ردرها( (3))]ال[ ،وبني حق ه
فال يستحق شيًئا؛ ألن احليلولة حصلت بنكوله، وتنقطع اخلصومة بناء على  ،عنها املقرر له(

وإن كان امللك له؛  ،وهو املقر  له؛ ألن احلق  له ال الراهن ،األظهر أن  اليمني ترد  على املد عي
 ،وحلف فيبطل الرهن؛ ألن اليمني املردودة كالبي نة (4)أم ا إذا مل ]يرد[ ،ألنه ال يد عي لنفسه شيًئا

واملؤجر إذا  ،فال يصح  رهن شيء منه ،أو مغصواًب مثاًل يف االبتداء ،أو كاإلقرار أبنه كان جانًيا
فال  ،املستأجر إذا أنكر كاملرهتن يف مجيع ما ذكر (5)ق حق  ابلعني املؤجرة كالراهن ]و[أقر  بتعلي

[(يقبل قول املؤجر ابلنسبة للمنفعة،  مث اد عى أن ه أقر  ال  ،وإقباض ،أو رهن ،مبال (6))و ]ملقرٍر
[ )حتليف(عن حقيقة  كأشهدت   ،سواء أذكر إلقراره أتوياًل  ،له أن  إقراره عن حقيقة (7)]املقر 

آلخذ بعد فلم آخذ، أو ُدفع إيل  كتاب  ،أي: على الكتابة اليت يف الوثيقة ،(8)َرسم القبالةعلى 
                                 

 ( يف )ب،ج( "حنو". 1)
 ( يف )ب،ج( "بقاء". 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 ( يف )ب( "ينكل". 4)
 ( يف )ج( "أو". 5)
 ( يف )ج( "كمقر". 6)
 ( يف )ب،ج( "للمقر". 7)
: هو الكتابة على  الصحيفة و الرسم الكتابة والقبالة بفتح القاف وابلباء املوحدة الورقة ( رسم القبالة8)

(، واملصباح املنري للفيومي 4/300اليت يكتب فيها احلق املقر به. انظر: هناية احملتاج للرملي )
= 
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وظننت  ،فبان تزويره، أو راجعت جريديت فانتقل نظري، أو أقبضته ابلقول ،على لسان وكيلي
أو  ،وأشهدت ليقرضين ،أو بقبض الثمن ،أنه يكفي قبًضا، وكقوله: إمنا أقررت ابملال

هذه  أ[/912]يف ،وغريها ،(3)خالفًا ملا وقع يف اجلواهر ،ومل يفعل ،(2)]يل[ (1)]ليقبض[
وسواء أصدر منه  ،ومل يذكر أتوياًل أبن اقتصر على قوله: أقررت ابطاًل  ،يف ابب اإلقرار ،األخرية

وألن  الواثئق يف  ،مول اإلمكان ذلكأم ال؛ لش ،اإلقرار يف جملس القاضي بعد الدعوى عليه
 (6)/ليس للمقر  مبجلس القاضي (5)عليها قبل حتقيق ما فيها، وقول القفال (4)الغالب ]يشهد[

 (8)ضع فه األذرعي ،أتوياًل؛ ألن ه ال يكاد يقر  يف جملسه إال عن حتقيق (7)وإن ]ذكر[ ،التحليف
وهو  ،من أن ه ال فرق ،ما قاله غريه ،(10)جواملنها  ،والعراقيني ،النص   (9)أبن  قضية ]إطالق[

 . (12)كما مر    ،؛ لشمول اإلمكان ذلك(11)خالفًا ملا يف اإلسعاد ،املت جه

                                 
(1/227 .) 

 ( يف )ج( "ليقبضه". 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
  .(2/180لي الكبري )( النقل عنه انظر: حاشية الرم3)
 ( يف )ب،ج( "شهد". 4)
  .(2/180( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
  .ب[ من نسخة )ب(/127]ل( هناية 6)
 ( يف )ج( "ذكران". 7)
 (. 2/180( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 . 118( انظر: منهاج الطالبني للنووي ص10)
 .حتقيق الطالب: عبدهللا حممد العقيل1462-1461( انظر: اإلسعاد ص 11)
( طريقة العراقيني قال هبا ابن سريج وأيب علي بن خريان: أن جيب إحالف املرهتن ألن إقرار الراهن 12)

= 
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من كل جزء  (2)أقبضه إايه، ]يربئ[ (1)ومبا تقرر يُعلم أن  للمقر  التحليف وإن أقر  ]أن ه[
ف ما لو أقر  أن ه قايضه به خبال ،حنو ذلك مم ا اعتيد (4)]أو[ ،استيفاء (3)]أو[ ،منه براءة قبض

تقبل دعواه حينئذ أنه مل يقر  بذلك  (7)]فإنه ال[ ،به عليه (6)]أحاله[ (5)]أو[ ،من دين له عليه
وألهنما يستدعيان اإلقرار أبمر  ،(8)عن حقيقة؛ ألن  اإلقرار هبما مل يعتد قبل وجود ]سببهما[

ولو شهدوا أن  القبض عن جهة الرهن  ،لفهفال يقبل منه دعوى ما خيا ،سابق تعل ق به حق  للغري
 ،ومل يعي نوا جهة ،خبالف ما إذا شهدوا مبجرد اإلقباض ،ب[ يكن له التحليف/129مل ] ،مثاًل 

تكذيب للشهود، وكذا لو أقر   (9)فقال: مل أقر  به فكذلك؛ ألن ه ،وإن شهدوا على إقراره به

                                 
ق حيتمل أن يكون يف احلاضر والوجه الثاين أو الطريقه الثانيه وهي طريقة املراوزة قال هبا: أبو إسحا

املروزي وهي أنه ال حيلف املرهتن وإن حلف يف الغائب؛ ألن الظاهر من أمر احلاضر أنه توىل تسليمه 
بنفسه، قال النووي يف زايدات الروضه: طريقة العراقيني أفقه وأصح انظر: انظر: احلاوي الكبري 

روضة (، 179-10/177(، فتح العزيز للرافعي )3/526(، الوسيط للغزايل )6/37للماوردي )
  .(118-4/117الطالبني للنووي )

 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب،ج( "فربئ". 2)
 ( يف )ب،ج( "و". 3)
 ( يف )ج( "و". 4)
 ( يف )ب( "و". 5)
 ( يف )ب،ج( "أحال". 6)
 ( يف )ب،ج( "فال". 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )ب( زايدة "ال". 9)
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، وأفهم كالمه أن  القول قول (1)تاد ذلكإذ ال يُع ،مث قال: أشهدت عازًما عليه ،إبتالف مال
من أن   ،خالفًا ملا أومهه كالمه هنا ،يف القضاء ،(3)ما ذكره أصله (2)وهو/ ،املقر  له بيمينه

 ومجع بني كالميه مبا فيه تكلف.  ،املصد ق هو املقر  بيمينه
وهو  ،وسالح ،وهو كافر ،ومصحف ،حيث مل يكن املرهون حنو مسلم )وللمرهتن(

فإهنا  ،على املرهون بعد لزوم الرهن )اليد( ،وليس عنده من مر ،أو خنثى ،(4)]وكبرية[ ،حريب
حل  الدين فقال الراهن: رد ه  (5)فال يزال إال لالنتفاع كما مر، ]فلو[ ،الركن األعظم يف التوثق

له أي: إن كان  ،مث بعد وفاته يسلمه للمشرتي برضى الراهن ،بل يباع يف يده ،مل جيب ،ألبيعه
إي: ما مل يكن له حق  ،]كما هو ظاهر، أو للراهن برضى املشرتي ،(6)حق ]احلبس[

وال يسلم املشرتي الثمن  ،(9)وإال مل حيتج لرضاه كما هو ظاهر ]أيًضا[ ،(8)[(7)]احلبس[
 ،ولو قال للمرهتن: احضر معي ألبيعه ،فإن تنازعا فاحلاكم أ[/130] ،ألحدمها إال إبذن اآلخر

وأان أؤدي  ،(10)مل تلزمه اإلجابة، ولو قال: ]أحضره[ ،أو قال: أبيعه منك ،إليكوأسلم الثمن 

                                 
  .(4/118ضة الطالبني للنووي )(، رو 10/179( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)

  .(3/91،الغرر البهية لزكراي األنصاري )
  .أ[ من نسخة )ج(/246]ل( هناية 2)
 .688( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص3)
 ( ساقطة من)ج(. 4)
 ( يف )ج( "ولو". 5)
 ( يف )أ( "اجلنس". 6)
 ( يف )أ( "اجلنس". 7)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 8)
 من )ب،ج(. ( ساقطة 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
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ومل  ،فلو مل يتأت  بيعه إال إبحضاره ،مل يلزمه إحضاره؛ ألن  الالزم له التخلية كالوديع ،من غريه
وهلما شرط وضعه عند اثلث كما  ،وأجرته على الراهن ،بعث احلاكم من يقبضه ،يثق ابلراهن

 .أييت
ولو بعد الرباءة من الدين خلرب: )الرهن من  ،أي: يد أمانة )أمانة(على الرهن  هي()و 

ومنه امتناعه من رد ه بعد سقوط  ،أي من ضمانه فال يضمنه املرهتن إال ابلتعد ي (1)(راهنه
فإنه مىت مل يعلم املالك  ،يهاأو دخلت شاة غريه إل ،الدين، ويفارق من طريت الريح ثواًب لداره

واألصل بقاؤه، وبه  ،فإنه رضي بذلك ،خبالف الراهن ،ضمن؛ ألن ه مل يرض برتكه يف يده مطلًقا
وإال ضمن؛ ألن ه مل  ،أو الرد   ،للرهن مبا ذكر قال: فال بد  من اإلعالم (2)يندفع إحلاق ابن الصباغ

أ ب[ التلف  128]/كاملستأجر يف دعوى  ،وابلوفاء زال ذلك، ويصد ق ،ةيرض بيده إال للتوثق
ما قبضا لغرض  ،بيمينه ما مل يذكر سبًبا ظاهرًا ففيه التفصيل اآليت يف الوديعة ال يف الرد ؛ ألهن 

ب[ الكفيل جبامع /130فكاان كاملستعري، وال يسقط بتلفه شيء من الدين كموت ] ،نفسهما
 ،ملا أييت ،وال يضمن ،ط ضمانه للمرهون فسد الرهن لفساد الشرطالتوثق، ولو ارهتن بشر 

أنه يصري أمانة بقبض املرهتن؛ ليرتتب  ،وصرح هبذا مع فهمه ابألوىل من قوله السابق يف املعار
                                 

( رقم 8/237(، وعبد الرزاق يف مصنفه )6/39( أخرجه الشافعي، كما يف سنن البيهقي الكربى )1)
( من 6/39(، والبيهقي يف سننه الكربى )2/253(، والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )15033)

ال: )ال يغلق الرهن ممن رهنه له طريق الزهري عن بن املسيب أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ق
 غنمه وعليه غرمه(. 

(، والدارقطين يف 5934وقد روي موصواًل عن أيب هريرة مرفوعًا أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم )     
(، 6/426الرب يف التمهيد ) (، وصحح وصله ابن عبد2/51(، واحلاكم يف املستدرك )3/32سننه )

(، ورجح بعض العلماء إرساله انظر التلخيص احلبري البن 3/279وعبد احلق يف األحكام الوسطى )
 (. 5/239(، وإرواء الغليل لأللباين )4/1832حجر )

  .(10/138( النقل عنه انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
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)بعد له  (1))أو ]إعارته[(من املرهتن بعد شهر  )وجعله مبيًعا(رهن شيًئا  )فإن(عليه قوله 
وإن علم  ،مل يضمنه قبل مضي الشهر ،مث قبضه املرهتن ،د الرهنأبن شرطا ذلك يف عق ،شهر(

كما اعتيد يف   ،ولو رهنه بشرط اإلذن يف لبسه ،؛ ألن ه رهن فاسد(2)فساده على املنقول املعتمد
الرهن الفاسد فال يضمن، وبه أفىت  (4)فيضمن ]و[ ،احتمل تغليب اإلعارة الفاسدة (3)احللي  

إذ املقرض إمنا أقرض ماله ألجل االرهتان  ،ك يف حكم إجارة فاسدةمعلاًل له أبن  ذل (5)بعضهم
)وضمنه  (6)]ويف تعليله نظر ال خيفى[ ،فجعل ذلك عوًضا فاسًدا يف مقابلة اللبس ،واللبس
والقاعدة يف ذلك  ،(7)؛ ألن ه يصري بيًعا أو عارية فاسدين؛ لتعليقهما ابنقضاء الشهربعده(

؛ ألن ه إن اقتضى صحيحه الضمان (8)ٍد كصحيحه أمانة وضمااًن()فاسُد كلر عقوأمثاله قوهلم: 

                                 
 ( يف )أ( "عاريته". 1)
  .(4/97(، روضة الطالبني للنووي )10/137( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 زايدة "اعترب". ( يف )أ( 3)
 ( يف )ب،ج( "أو". 4)
( كالقاضي الطيب الناشري. وسئل عن احلكم فيما اعتاده النساء من ارهتان احللي مع اإلذن يف لبسها، 5)

فأجاب ال ضمان على املرهتنة مع اللبس الن ذلك يف حكم إجارة فاسدة معلال ذلك: أبن املقرضة 
فجعل ذلك عوضا فاسدا يف مقابلة اللبس. انظر: فتح ال تقرض ماهلا إال ألجل االرهتان واللبس 

 .349املعني بشرح قرة العني لزين الدين املليباري ص
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 6)
(، التهذيب 3/509(، الوسيط للغزايل )3/233 انظر: املهذب للشريازي)ني( وهو األصح من الوجه7)

  .(4/98(، روضة الطالبني للنووي )4/62للبغوي )
( ومعىن " القاعدة "قال الزركشي: أن ما اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض والعمل 8)

واإلجارة والعارية فيقتضي فاسده " أيضا الضمان "؛ ألنه أوىل بذلك، وما ال يقتضي  يف القراض
األماانت كالوديعة،والتربع كاهلبة والصدقة ال صحيحه الضمان بعد التسليم كالرهن والعني املستأجرة و 

= 
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أو عدمه ففاسده كذلك؛ ألن  واضع اليد أثبتها إبذن املالك ومل يلتزم ابلعقد  ،ففاسده أوىل
وبفاسد هبة أو رهن غري  ،بفاسد بيع أو إعارة مضمونأ[ /131]فاملقبوض ،ضماانً 

وال يف الضامن؛ ألن   ،ال يف مقداره ،أصل الضمانواملراد التسوية يف ، (2)كما تقرر ،(1)مضمون
وألن   ،أو أقصى القيم ،ويف الفاسد مضمون ابملثل ،املبيع يف البيع الصحيح مضمون ابلثمن

يف مال  (3)خبالف الصحيحة فإهنا ،الويل إذا استأجر حملجوره إجارة فاسدة كانت األجرة عليه
 احملجور.

وصور استثنيت من الثاين،  ،استثنيت من األول صور )غالًبا(وخرج بقوله من زايدته 
 ،مع صحتها ،فإن  كاًل من الشريكني ال يضمن عمل اآلخر ،فمما استثين من األول: الشركة

كما يف أصله حلسن االحرتاز عن هذه؛ ألن  عدم   ،ولو قال ضمااًن وعدمه ،ويضمنه مع فسادها
حيث  ،كما هو جلي، وفات الشارح ذلك  ،ال يسمى أمانة (4)ة[ضمان العمل يف ]الصحيح

والرهن واإلجارة إذا صدرا من  ،من قول أصله وعدمه (5)قال: إن تصرحيه أبمانة ]أحسن[
 (6)وإن كان القرار/ ،للمالك تضمينه أو املستأجر فإن ،كغاصب فتلف العني بيد املرهتن  ،متعد  

الرهن واإلجارة، ومما يستثىن من الثاين قول املالك: مع أنه ال ضمان يف صحيح  ،على املتعدي
وقول املساقي  ،ب[ للعامل/131وال أجرة ] ،فهو قراض فاسد ،قارضتك على أن  الربح كله يل

                                 
  .(9-3/8يقتضيه فاسده أيضا. انظر: املنثور يف القواعد الفقهية للزركشي)

(، أسىن املطالب لزكراي 4/96(، روضة الطالبني للنووي )10/138( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 (.2/170األنصاري )

 ( انظر: الصفحه السابقه. 2)
 ج( زايدة "فيها". ( يف )ب،3)
 ( يف )ب( "الصحة". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
  .ب[ من نسخة )ج(/246]ل( هناية 6)
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ب ب[  128]/، وقضيته(1)فإنه كالقراض كما قاله الرافعي ،ساقيتك على أن الثمرة كلها يل
ووجهه  ،(3)وهو ما جزم به مجٌع متأخ رون ،رةيكون فاسًدا وأن  العامل ال يستحق أج (2)]أن[

 (6)و ]عرض[ ،(5)فإنه فاسد وال جزية على الذمي ،اجلزية من غري اإلمام (4)ظاهر، و ]عقد[
فإن  األجرة تستقر عليه، ولو   ،العني املكرتاة على املكرتي إذا امتنع من قبضها إىل مضي  املد ة

والثمر  ،ويتعهده منه ،لى ودي مغروس أو ليغرسهكانت اإلجارة فاسدة مل تستقر، واملساقاة ع
وال أجرة للعامل خبالف ما إذا ساقاه  ،فإهنا فاسدة ،(7)وقدر مد ة ال يتوقع فيها ]الثمرة[ ،بينهما

فإن  األوجه أنه يستحق أجرة املثل؛ لدخوله طامًعا يف  ،على ودي يغرسه ويكون الشجر بينهما
فلو صدر من غريه ما ال  ،ر إذا صدر العقد من رشيدوحمل الضابط املذكو  ،شيء مل حيصل له

 يقتضي صحيحه الضمان كان مضمواًن.
 

۞۞۞۞۞۞ 

  

                                 
 (. 12/121( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 ( يف )ب( "أنه". 2)
  .(5/363( انظر: املهمات لألسنوي)3)
 ( غري واضحة يف )ج(. 4)
لذمي يف أشبه الوجهني انظر: املهمات ( عقد الذمه اليصح على الصحيح والجزية فيه على ا5)

(، هناية احملتاج للرملي 2/171(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )364-5/363لألسنوي)
(4/283). 

 ( يف )ب( "عوض". 6)
 ( يف )ج( "ابلثمرة". 7)



 
543 

 :فرع
وبعده  ،كان أمانة قبل االستيفاء  ،وقال: استوِف حقك منه ،أعطاه كيًسا فيه دراهم

والقبض املذكور  ،وما استوفاه أمسكه لنفسه ،وما استوفاه؛ ألن ه يف حكم العارية ،يضمنه
ضمنه حبكم الشراء  ،الحتاد القابض واملقبض، أو خذه مبا فيه بدرامهكأ[ /132]سد؛فا

أو أكثر من درامهه أو أقل منها، أو مثلها وللكيس قيمة، أو ال  ،إن كان ما فيه جمهواًل  ،الفاسد
خبالف ما إذا  ،بل ويف غريه يف األخرية ،ومل يقبل فال ميلكه؛ المتناع ذلك يف الربوي ،قيمة له

وقيل فإنه ميلكه وغري الربوي إذا مل يكن  ،وال قيمة للكيس ،ومل يكن سلًما ،م أنه قدر مالهعل
مع كون اليد للمرهتن )و(  (1)ويضمنه حبكم الشراء الفاسد، ،وإال فال ،سلًما ميلكه إن قبل

 ،نمن يد املرهت )نزع(فيه  (2)فإن أراده أو أذن ]آلخر[ ،املستحق لالنتفاع ابملرهون هو الراهن
 ،كركوب  ،أي: مع يد املرهتن )تعذرر معها(أو غريه مع بقائه إن  (3)به ]بنفسه[ )وقت انتفاع(
اليت ميكن أن يعملها  ،وهو معه كحرفة العبد ،خبالف ما إذا كان ميكن ذلك ،وخدمة وسكىن

 (4)[وخبالف ما إذا كان االنتفاع ]به ،فال أيخذه الراهن؛ لعملها مجًعا بني احلقني ،بيد املرهتن
وال جيب متكينه من األمة للخدمة إال إن أمن غشيانه  ،فال أيخذه لذلك أصاًل  ،كنقد  ،بتفويته

 منه عليها. (5)أو ثقة عند حنو خليله يؤمن ]معهن[ ،هلا؛ لكونه حمرًما

                                 
(، حاشية 282-4/281(، هناية احملتاج للرملي )2/171( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)

  .(4/282شيدي)الر 
 ( يف )ج( "ال أجر". 2)
 ( يف )ب( "أو نفسه". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب( "معها". 5)



 
544 

 ،ال يرده مطلًقا (1)ب[ أن ما يدوم استيفاء منافعه عند ]الراهن[/132وأفهم قوله وقت ]
عند فراغه فريد اخلادم واملركوب املنتفع هبما هنارًا يف الوقت الذي جرت  (3)ه[]برد (2)وإن ]غريه[

ويرد ما ينتفع به  ،ال وقت القيلولة يف الصيف؛ ملا فيه من املشقة الظاهرة ،العادة ابلراحة فيه
بل  ،فإن  يد البائع ال تزال عنه الستيفاء منافعه ،وفارق هذا احملبوس ابلثمن ،كاحلارس هنارًا  ،لياًل 

خبالف ملك الراهن، وحبث  ،(4)أبن ملك املشرتي غري مستقر ،يستكسب يف يده للمشرتي
ال يقبل  (7)و ]أنه[ ،(6)أن الراهن لو أخذه لالنتفاع اجلائز به فتلف عنده مل يضمنه (5)البلقيين

ى الدفع عل (9)]خمري[ (8)واملرهتن/ ،بل أوىل؛ ألن  الراهن ائتمنه ابختياره ،دعواه الرد كاملرهتن
وقياسه  ،أو رجاًل وامرأتني؛ ألن ه يف املال (10)شاهدين قال يف املطلب )وأشهد(للراهن، 

                                 
 ( يف )ب( "الرهن". 1)
 ( يف )ب( "عريه". 2)
 ( يف )ج( "يرده". 3)
له ذلك، ومنعه يف القدمي، فحمل حاملون األول على «: األم»( وإن أراد استيفاءها بنفسه، قال يف 4)

املأمون جحوده. والثاين: على غريه. وقال آخرون: مها قوالن مطلقا، وهذا أصح. وقال النووي  الثقة
(، املهذب 159-3/158يف زايدات الروضه املذهب: جوازه مطلقا. انظر: األم للشافعي )

(، فتح العزيز 3/501(، الوسيط للغزايل )6/174(، احلاوي الكبري للماوردي )3/216للشريازي)
  .(4/80(، روضة الطالبني للنووي )10/109للرافعي )

 (. 3/93( النقل عنه انظر: حاشية العبادي)5)
 ( يف )ب( زايدة "ورهن احلر". 6)
 ( يف )ج( "أن". 7)
  .أ[ من نسخة )ب(/129]ل( هناية 8)
 ( يف )ب،ج( "جمرب". 9)
  .(3/93( النقل عن املطلب. انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )10)
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أبن مل  )متهم(املبيع راهن  (1)االكتفاء بواحد مع اليمني كما اكتفى هو به يف الفسخ ]بعيب[
نعم املشهور  يثق به املرهتن عند أخذه للمرهون يف كل  مر ة أن ه أخذه لالنتفاع؛ لئال جيحد الرهن،

 ؛(4)كالسبكي  ،(3)واعتمده األذرعي ،(2)وإن أشهد كما قاله اإلمام ،ابخليانة ال يسلم إليه
ويؤيده قول  ،أو يتلفه وال شيء له غريه ،ألن ه قد يكتمه ويد عي حنو سرقتهأ[ /133]

م ا حىت يؤجره عليه أ ،(6)أو خيانته رفعه ]للحاكم[ ،إن خاف إنكاره أشهد عليه :(5)التهذيب
 (8)واشتهرت ال ظاهرها أبن كانت ]ظاهر[ ،(7)غري املت هم وهو مشهور العدالة أبن ]عرفت[

كما   ،فال جيب عليه اإلشهاد أصاًل  ،(9)كما يومهه كالم أصله  ،حاله من غري أن يعرف ابطنه
يف آخر كالمه  ،(12)وأشار إليه الرافعي ،(11)والغزايل ،(10)اقتضاه كالمه وأفهمه كالم اإلمام

من أنه جيب عليه أول مرة وإن اعتمده  ،(13)ف ما اقتضاه كالم الروضةخال

                                 
 )أ( "بعني".  ( يف1)
 .(6/245( انظر: هناية املطلب للجويين )2)
 (. 2/162( النقل عن األذرعي. انظر: حاشية الرملي الكبري )3)
 حتقيق الطالب فواز القايدي. 234-235( انظر: االبتهاج للسبكي ص4)
  .(4/75( انظر: التهذيب للبغوي )5)
 ( يف )ب( "إىل احلاكم". 6)
 ( يف )أ( "عرفت". 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
 303( قال يف أصله مانصه: "وُيشِهُد الظاهر العدالة " انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص9)
 (. 6/244( انظر: هناية املطلب للجويين )10)
  .(3/501( انظر: الوسيط للغزايل )11)
  .(10/109( انظر: فتح العزيز للرافعي )12)
  .(4/81( انظر: روضة الطالبني للنووي )13)
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ويؤخذ من وجوب اإلشهاد هنا صحة ما أفىت به ابن  ،(3)وتبعه يف اإلسعاد(2)/(1)اإلسنوي
 ،(6)شريكه اإلشهاد لزمه إجابته ]إليه[ (5)]فطلب[ ،أن  من ميلكه طريق مشرتك ،(4)الصالح

جابة الدائن إىل اإلشهاد ابلدين؛ ألن ه مقص ر لرضاه بذمته وقد يفرق بينه وبني عدم وجوب إ
وضامن طلب الوفاء من أيهما  ،أي املرهتن إذا كان بدينه رهن )وله( ،خبالف الشريك ،أواًل 
طلب قضاء  )أو(أو املرهون  ،)طلب بيعه(وإذا كان به رهن فقط  ،تقدم أحدمها أو ال ،شاء

من تعني  طلب  ،(7)خالفًا ملا يومهه أصله ،ينب[ األمر /133أي: له طلب أحد ] ،)دينه(
 ،ال تتوجه املطالبة (8)الدين لكونه حاالًّ ابتداء أو طرأ حلوله ]إذ قبل احللول[ )إن حلر( ،البيع
على سائر  )بثمنه(املرهتن  )قدم( ،إذا بيع املرهون ومل تتعلق برقبته جناية كما يُعلم مما أييت)و(

 الرهن. الغرماء؛ ألن  ذلك من فوائد 
عن األصحاب من أن   ،ونقله ابن الرفعة ،وُفهم من طلب أحد األمرين ما يف النهاية

وال نظر هلذا  ،وإن قدر على التوفية من غريه ،(9)للراهن أن خيتار البيع والتوفية من مثن املرهون
 ،ابستيفائه منهوإن كان حق  املرهتن واجًبا فورًا؛ ألن  تعليقه احلق  يعني الرهن رضى منه  ،التأخري

وال ينايف ذلك تعل ق حق  املرهتن بغري الراهن أيًضا؛ ألن  معناه أن املرهون قد ال  ،وطريقه البيع
                                 

  .(5/351( انظر: املهمات لألسنوي)1)
  .أ[ من نسخة )ج(/247]ل( هناية 2)
 .حتقيق الطالب: عبدهللا حممد العقيل1468( انظر: اإلسعاد ص3)
  .(508-2/507( فتاوي ابن الصالح)4)
 ( يف )ب( "وطلب". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 (.304-303ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 7)
 ن )ج(. ( ساقطة م8)
 (. 4/274( انظر: هناية احملتاج للشربيين )9)
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وال ما أييت من  ،فيجب الوفاء من بقية مال الراهن ،أو يتلف من غري تقصري ،يويف مثنه الدين
ال ابلنسبة  ،يويف مما اختار (2)البيع؛ ألن ه ابلنسبة للراهن ]حق[ (1)]أو[ ،إجباره على األداء

الراهن أي جيربه احلاكم إذا امتنع من  )وجيرب( (3)جيربه على األداء من غري الرهن، للمرهتن حىت
(ابحلبس وغريه،  ،أحد األمرين على أحدمها   (4)]على االمتناع[ )فإن أصرر

ونه يف وك ،وملك الراهن والرهن ،بعد ثبوت الدينأ[ /134] )قاٍض(الرهن عليه  )ابع(
 (6)]بيع[ (5)ويفرق بني توقف ]بني[ ،دفًعا لضرر املرهتن ،وقضى الدين من مثنه ،حمل واليته

أبن احلجر مَث  أوجب كون  ،مطلًقا وجواز بيعه ملال املفلس ،هنا على اإلضرار (7)احلاكم/
فلم يثبت  ،فأنه ال يقتضي ذلك ،هنخبالف الر  ،فجاز له توليه ،القاضي انئًبا عنه قبل البيع

فإن امتنع من  ،وال يبيعه الراهن أو وكيله إال إبذن املرهتن (8)للقاضي والية بيعه إال بعد االمتناع
أو أبرئه دفًعا  ،وخذ حقك من مثنه ،اإلذن يف بيعه قال له احلاكم على جهة اإللزام ائذن يف بيعه

وإال ابعه  ،فإن ذكر عذرًا سائًغا فذاك ،ب امتناعهفإن أصر  سأله احلاكم عن سب ،لضرر الراهن
فإن سأل حقه وف اه  ،مث يعلم املرهتن ،ومنعه من التصرف يف مثنه ،أذن للراهن يف بيعه (9)]أو[

                                 
 ( يف )ج( "و". 1)
 ( يف )ب،ج( "حىت". 2)
  .(3/74(، إعانة الطالبني للدمياطي)3/288(، حاشية اجلمل)4/274( انظر: هناية احملتاج للرملي )3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 5)
 ( يف )ب،ج( "منع". 6)
  .ب[ من نسخة )ب(/129]ل( هناية 7)
(، روضة الطالبني للنووي 127-10/126(، فتح العزيز للرافعي )4/63( انظر: التهذيب للبغوي )8)

  .(2/167(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/88)
 ( يف )ب( "و". 9)
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فإن سأل الراهن  ،فإن استمر أذن له يف ذلك ،وإال أعلمه أنه أيذن للراهن يف التصرف فيه ،منه
وتركه يف  ،فإن امتنع قبضه احلاكم ليربأ منه الراهن ،أبرأه أن يقبض املرهتن حقه أمره بقبضه أو

ولو أقام املرهتن حجة ابحلال يف غيبة الراهن ابعه  ،(1)ذكر ذلك املاوردي ،بيت املال للمرهتن
وفيما مر  إال إذا مل جيد  ،أنه ال يتعني بيعه هنا (2)و ]ظاهره[ ،ب[ ووىف  من مثنه/134احلاكم ]

ولو ابعه الراهن عند العجز عن ]استبدال  ،أو كان بيعه أصلح ،غريه له ما يويف  الدين من
 (5)]قال[ (4)]استيدان[ (3)املرهتن واحلاكم ففيه اخلالف يف بيع املرهتن عند العجز عن[

فالغيبة   ،أو مل يكن مَث  حاكم ،ولو مل جيد املرهتن بينة ،وقضيته تصحيح الصحة ،(6)املاوردي
 (8)[االقتصاريف ] ،(7)ونظر الزركشي ،فله بيعه بنفسه ،س حقهوقد ظفر بغري جن ،كاجلحود

بل لو كان من  ،على ذلك أبنه إذا كان املأخذ الظفر ينبغي طرده يف حالة القدرة على البينة
وما ذكره آخرًا ظاهر وما ذكره يف  ،بقدر حقه (9)نوع حقه وصفته كان له أن يتملك ]منه[

 حالة القدرة على البي نة ممنوع.
يف الرهن بغري إذن سواء التصرف القويل كالعتق والفعلي  وال تصررف ملرهتن() 

                                 
  .(6/130( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )1)
 ( يف )ب،ج( "ظاهر". 2)
 )ب(. ( العبارة ساقطة من 3)
 ( يف )ج( "االستيدان". 4)
 ( يف )ب،ج( "قاله". 5)
 (. 6/131( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )6)
  .(2/167( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
 ( يف )أ( " االقتضى ". واملثبت من )ب،ج( وأسىن املطالب. 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
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 )ولو إبذن(املرهونة بال شبهة  (2)[)ووطؤه(إذ ليس له إال حق التوث ق وما يتبعه ] (1)]كالزكاة[
وجيب عليه املهر ما مل تكن مطاوعة عاملة ابلتحرمي،  ،إن علم التحرمي فيحد   )زان( ،من مالكها

ليس بزان لشبهة عطاء ويرد  أبن   (4)وقيل مع اإلذن/ (3)نه ملك للراهن وغري ]نسيب[وولدها م
يف مصنف عبد الرزاق إال أن شبهته ضعيفة أ[ /135]ذلك وإن قال به عطاء وطاوس على ما 

الراهن على إذنه يف ذلك ووطؤه مع  (5)جًدا فال تراعى كما أييت يف ابب الزان، ومن مث ]يعزر[
أو أسلم  ،نشأ بعيًدا عن العلماء (6)تحرميه وهو ممن يصد ق فيه بيمينه ]أبن[دعوى اجلهل ب

واألصحاب:  (8)نقاًل عن األم (7)قال األذرعي ،كما اقتضاه إطالقهم  ،وإن كان خمالطًا لنا ،قريًبا
 انتهى.  ،أو أمه ،أو كانت املرهونة ألبيه

 ،عطاء (9) ذلك خفي ]عن[أو أذن له املالك وإن كان مسلًما خمالطًا للمسلمني؛ ألن  
 . (10)فغريه أوىل

أي: وطئ شبهة  )بشبهة(أي مع ظنه كأن ظن ها زوجته احلرة أو أمته  )بظن حلر(ووطؤه 

                                 
 ( يف )ب،ج( "كالركوب". 1)
 ( غري واضحة يف )ج(. 2)
 ( يف )ب،ج( "سبب". 3)
 .ب[ من نسخة )ج(/247]ل( هناية 4)
 ( يف )ب،ج( "تعذر". 5)
 ( يف )ج( "فإن". 6)
  .(2/172( النقل عن األذرعي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
  .(149( انظر: األم للشافعي )8)
 ( يف )ب( "على". 9)
  .(149) ( انظر: األم للشافعي10)
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لغري  )مهًرا(و ،(1)وكون الولد حرًا ]نسيًبا[ ،عدم احلد   )يوجب(ويف الثانية  ،يف األوىل أبقسامها
 ،والصغرية مطلًقا ،واجلاهلة ،الف املكرهةخب ،عاملة ابلتحرمي؛ إذ ال مهر لبغي   (2)مطاوعة/
كاملفوضة تستحق   ،فال يؤثر فيه اإلذن ،والنائمة؛ ألن  وجوبه حيث ال حد حق للشرع ،واجملنونة

 املهر ابلدخول مع تفويضها. 
؛ ألن ه (4)وهو ما اعتمده األذرعي ،أنه جيب يف البكر مهر بكر (3)وقضية كالمه كأصله

وحتصل  ،مع ذلك؛ ألن  إزالتها مأذون له فيها (5)وب أرش ]البكارة[واستبعد وج ،استمتع ببكر
ب[ وجوبه مع عدم اإلذن ال مع وجوده؛ ألن  /135غالًبا قبل كمال الوطء، والذي يت جه]

وهو حاصل ولو  ،خبالف املهر فإنه لالستمتاع ،وإمنا يسقط أثره ابإلذن ،سبب وجوبه اإلتالف
 (6)واستثىن الزركشي ،صل من وطئه للراهن؛ لتقويته الرقح )قيمة ولد(يوجب  )و( ،مع اإلذن

ولو ملكها املرهتن بعد مل تصر  ،أخًذا مما ذكروه يف نكاح األمة ،منه ما لو كان يعتق على الراهن

                                 
نظر: إن كان عاملا ابلتحرمي، فاملذهب: أن عليه احلد؛ كما لو وطئ بدون  -( إذا وطئها إبذن الراهن1)

إذنه، وقيل: ال حد؛ الختالف العلماء. وقال االمام اجلويين لشبهة اخلالف فإن عطاء بن أيب رابح،  
ا يتمسك به أهل املذاهب من األدلة كان جيوز إعارة اجلواري،فإن احلد ال يدرأ ابملذاهب، وإمنا يدرأ مب

وال نرى لفظا يف هذا متمسكا، وال أصل هلذا الوجه. وقال البغوي بعد مانقل كالم عطاء: وليس 
بصحيح؛ ألن صورة االختالف ال تصري شبهة من غري دليل. انظر: هناية املطلب للجويين 

ح العزيز للرافعي (، فت4/29(، التهذيب للبغوي )3/511(، الوسيط للغزايل )6/123)
(10/142). 

  .أ[ من نسخة )ب(/130]ل( هناية 2)
 (.304ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 3)
  .(5/92( النقل عنه انظر: حاشية ابن قاسم العبادي)4)
 ( يف )ب،ج( "للبكارة". 5)
  .(2/172( النقل عن الزركشي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
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ا علقت به يف غري ملكه، نعم لو كان أاًب للراهن صارت أم ولد له ابإليالد(1)أم ولد ]له[   ،؛ ألهن 
 ،أو أنه وهبها له ،ولو اد عى بعد الوطء أنه كان اشرتاها منه ،النكاحكما يعلم مما أييت يف 

فإن  ،فالولد رقيق له كأمه ،(2)كما قاله الزركشي  ،ال ابلنسبة للحد ،وأقبضه صد ق الراهن بيمينه
ومثله ما لو حلف بعد نكول  ،والولد حر إلقراره (3)ملكها املرهتن بعد صارت أم ولد ]له[

ومع   ،وهلم إلقراره انفساخ الرهن؛ ألن  دعواه الشراء أو حنوه يتضمن ذلكويؤخذ من ق ،الراهن
ولو غري عدل؛ ألن    ،واحد أو أكثر (4)كون اليد للمرهتن كما مر هلما أن يشرطا وضعه ]عند[

هذا فيمن  ،وكما يتوىل املوضوع عنده احلفظ يتوىل القبض أيًضا ،كاًل منهما قد ال يثق بصاحبه
وعامل  ،ومأذون له ،(5)أما غريه كويل ]وقيم ووكيل[ ،التامأ[ /613]فيتصرف لنفسه التصر 

ذكره  ،هلم ذلك فال بد  من عدالة من يوضع املرهون عنده (6)حيث ]جيوز[ ،ومكاتب ،قراض
 ،(8)كما اقتضاه كالم ابن الرفعة  ،ولو شرطا وضعه بعد اللزوم عند الراهن صح   ،(7)األذرعي

قال: ألن  يده ال تصلح للنيابة عن  ،(10)هو كالصريح يف املنعالذي  ،(9)حلمله كالم الغزايل

                                 
 )أ(.  ( ساقطة من1)
  .(2/172( النقل عن الزركشي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )أ( "عن". 4)
 ( يف )ب،ج( تقدمي وأتخري. 5)
 ( يف )أ( "حتول". 6)
  .(2/165( النقل عن األذرعي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
  .(2/165لب لزكراي األنصاري )( النقل عنه انظر: أسىن املطا8)
 (. 3/505( انظر: الوسيط للغزايل )9)
 ( يف )ج( زايدة "بعدم اللزوم عند الراهن". 10)
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العاقدين  (2)وليس ألحد االثنني بغري ]إذن[ ،مستقل ابمللك على ابتداء القبض (1)غريه؛ ]ألنه[
أو سلم  ،فإن انفرد أحدمها حبفظه ضمن نصفه ،بل جيعالنه يف حرز هلما ،االنفراد حبفظه

 وال ينقل املرهون إىل آخر إال ابتفاق العاقدين. ،فأحدمها إىل اآلخر ضمنا مًعا النص
 ،وإن ائتمناه وهو فاسق ،يف الفسق زاد( (3)[أو]) ،وهو عدل )فإن فسق من ائتمناه(

منهما  )فلكل( ،أو حدثت عداوة بينه وبني أحدمها ،أو مات ،عن احلفظ (4)أو ]ضعف[
أو يشرف  ،ه يف احلفظأو ضم  آخر إليه يشارك ،وحتويل الرهن إىل غريه ،)طلب عزله(

؛ لتغري حاله الذي وقع الرضى به وهو (6)كما تومئ إليه عبارته دون عبارة أصله  ،(5)]عليه[
حبثًا أخًذا  (8)وقي ده ابن الرفعة ،(7)فإن تنازعا فيمن يكون عنده نقله احلاكم عند من يراه ،عليها

ب[ ابلرهن املشروط يف /361ال يشهد له ] (9)وإال فكالمه/ ،رافعي على ما فهمهمن كالم ال
وإمنا يتجه  ،وإال مل يوضع عند عدل إال برضى الراهن؛ ألن  له االمتناع من أصل اإلقباض ،بيع
وعلى كل  ،أو عن الشرع ،كذلك بل هو انئب عنهما  (10)كان العدل انئًبا عنه فقط وليس/  إن

                                 
 ( يف )ب،ج( "إذ هو". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ج( "و". 3)
 ( يف )ب( "ضعيف". 4)
 ( يف )ج( "إليه". 5)
 (.304ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 6)
(، روضة الطالبني للنووي 10/121(، فتح العزيز للرافعي )153-6/152: البيان للعمراين)( انظر7)

(4/87 .) 
 (. 9/405( انظر: كفاية النبيه البن الرفعة ) 8)
  .ب[ من نسخة )ب(/130]ل( هناية 9)
 .أ[ من نسخة )ب(/248]ل( هناية 10)
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وبه يعلم محل قول  ،باضقبضه فليس للراهن حينئذ االمتناع من اإلق (1)فاملرهتن ]كأن[ ،منهما
 .ومثله رهن التربع ،يف الرهن املشروط (3)(2)احملاملي

بل إن  ،ليس على سبيل جرب الراهن ،وضعه احلاكم عند عدل (4)قولنا: إذا ]تشاح ا[
ويؤيده قول  ،املرهتن والعدل (6)على ما إذا كان ذلك قبل قبض ]كل من[ ،(5)]شاء[

وإن مل  ،(8)ة قبل القبض التسليم إىل عدل ]إال برضامها[ليس للحاكم عند املشاح   :(7)السبكي
 يكن مشروطًا يف بيع؛ ألن ه مل يلزم بعد انتهى. 

وظاهر كالمهم أن  العدل ال ينعزل عن  ،ومراده بقبل القبض أي: من املرهتن والعدل
نده؛ مبا إذا مل يكن احلاكم هو الذي وضعه ع (10()9)وقيده ابن الرفعة ]أيًضا[ ،احلفظ ابلفسق

                                 
 ( يف )ب،ج( "كأنه". 1)
اإلمام اجلليل من  قاسم، أبو احلسن الضيب املعروف اببن احملاملي( هو: أمحد بن حممد بن أمحد بن ال2)

رفعاء أصحاب الشيخ أيب حامدورحل به أبوه إىل الكوفة فسمع من أيب احلسن بن أيب السري وغريه، 
شهورة كاجملموع واملقنع واللباب، رؤوس املسائل وله عن الشيخ أيب حامد تعليقه وله التصانيف امل

منسوبة إليه وصنف يف اخلالف، وقال فيه اخلطيب برع يف الفقه ورزق من الذكاء وحسن الفهم ما 
أرىب فيه على أقرانه. تويف يف ربيع اآلخر سنة مخس عشرة وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكربى 

  .(1/174(، طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )4/48كي )للسب
 (. 9/405( النقل عنه انظر: كفاية النبيه البن الرفعة ) 3)
 ( يف )ب،ج( "تشاححا". 4)
 ( يف )ب،ج( "يشاء". 5)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 6)
 .حتقيق الطالب فواز القايدي248( انظر: االبتهاج للسبكي ص7)
 . ( يف )ج( "األمر رضامها"8)
 ( ساقطة من )ج(. 9)
 ما بني معقوفتني ليس يف )ب(. ( 10)
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 ،: "أو زاد" أنه ال جيوز طلب النقل من الفاسق قبل الزايدة(1)وظاهر قول املصنف ،ألن ه انئبه
مجٌع  (4)صر ح ]به[ (3)]لكن[ ،؛ ألن ه رضي بيده مع الفسق(2)وهو ما صر ح به القاضي

أ[ /713] ،وإال نقله إىل غريه ،فإن رآه أهاًل أقر ه بيده ،أبن  له رفع األمر للحاكم (5)متقد مون
  ،أي: على البت  بل على نفي العلم ،بال ميني (6)ولو اختلفا يف تغري حال العدل صدق ]النايف[

 .(7)كما حبثه األذرعي
 ،لكن ال بد  من موافقة املرهتن ،ولو كان بيد املرهتن فتغري حاله أو مات كان للراهن نقله

)فإن  ،بال إذن ،ال إىل أحدمهاأو ورثته على من يكون بيده، وللموضوع حتت يده رد ه إليهما 
وإن زاد  ،لآلخر ببدله (8)[)ضمنه(وإن تلف ] ،بال إذن من اآلخر وبقي اسرتد ردره ألحدمها(

فإن كان  ،والقرار على القابض حلصول التلف بيده ،على الدين ورده للمرهتن ليكون رهًنا مكانه
كان الرد  للمرهتن وفيما إذا رد ه إن   ،الدين حااًل وهو من جنس القيمة حال الكالم يف التقابض

 (10)]قال[ ،تكليف الراهن قضاء الدين بفك املأخوذ منه (9)للراهن العدل إذا غرمه ]املرهتن[

                                 
  .(2/177( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )1)
  .(2/166( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
  .(5/268(، حبر املذهب للروايين)6/150( كاملاوردي والروايين انظر: احلاوي الكبري للماوردي )5)
 ( يف )ج( "الباقي". 6)
  .(2/166( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
 ( يف )ب،ج( "ضمن". 8)
 ( يف )ج( "العدل". 9)
 ( يف )ب،ج( "قاله". 10)
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كما لو غصبت عني ممن هي حتت يده   ،برئ برد ه إليه (2): ولو غصبه املرهتن ]منه[(1)الرافعي
فإن الغاصب يربأ برد ها ملن  ،(3)كما يف األنوار  ،وإن كان ضامًنا كاملستعري ،إبذن املالك

 حتت يده. (4)]كانت[
يف البيع  )وهو وكيل للراهن( ،ولو شرط العاقدان أن يبيعه املؤمتن عند احملل جاز بيعه

ب[ /137وإذن املرهتن ] ،دون عزل املرهتن وموته؛ ألن  الراهن هو املالك ،فينعزل بعزله وموته
فإن جدده مل يشرتط جتديد توكيل  ،له وموتهلكن يبطل إذنه بعز  ،شرط يف جواز التصرف

جدد الراهن إذاًن له بعد عزله مل يشرتط جتديد إذن املرهتن؛  (5)الراهن؛ ألن ه مل ينعزل ]فإن[
ويؤيده انعزال  ،ويلزم عليه أن ال يعتد  إبذن املرهتن قبل توكيل الراهن ،ألنعزال العدل بعزل الراهن

  .(7)راهنجهة املرهتن بعزل ال (6)العدل من/
هذا  ،عليه وال يشرتط جتديده؛ ألن  األصل دوامه (8)إن ]استمرا[ )ويبيع إبذهنما األول(

قال ابن الرفعة: "وهو ظاهر  ،(11)وصاحب األنوار ،(10)وبه جزم املاوردي ،(9)ما قاله اإلمام

                                 
  .(10/120( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
  .(1/526ردبيلي)( انظر: األنوار لأل3)
 ( يف )أ( "كان". 4)
 ( يف )ب( "وإن". 5)
  .أ[ من نسخة )ب(/131]ل( هناية 6)
( ولو عزله املرهتن فوجهان وأظهرمها( وبه قال أبو إسحق ال ينعزل النه وكيل انظر: املهذب 7)

لرافعي (، فتح العزيز ل5/260(، حبر املذهب للروايين)3/506(، الوسيط للغزايل )3/373للشريازي)
 (. 4/90(، روضة الطالبني للنووي )10/130)

 ( يف )ج( "اشتمل". 8)
  .(6/183( انظر: هناية املطلب للجويين )9)
  .(6/141( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )10)
  .(1/531( انظر: األنوار لألردبيلي )11)
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ذن نص األم واملختصر" لكن الذي قاله العراقيون ما عدا املاوردي: إنه حيتاج إىل جتديد إ
ومحل  ،دون إذن الراهن؛ ألن  األصل بقاؤه ،اإلبراء أو املهلة (1)املرهتن؛ ألن ه رمبا كان ]غرضه[

أن  العدل  ،(3)والثاين على ما إذا شرط يف الرهن ،األول على ما إذا كان إذاًن له (2)السبكي
فعلى كالمهم  ،لقب (5)مل ]أيذن[ (4)فيشرتط إذن املرهتن؛ ]ألنه[ ،أو أذن له الراهن فقط ،يبيعه

ال حيتاج لتقدم إذنه فما تطابقا على حمل  ،وعلى كالم اإلمام ،ال بد  من إذنه إن مل أيذن قبل
وأظن   ،قال بعد نقله الطريقني: فتأمل بعد إحدامها عن األخرى (6)واحد مث قال: والرافعي

الشرط إمنا يكون ]و  ،كالم العراقيني مصورًا يف االشرتاطأ[  /138]احلامل له على ذلك أن رأى 
خبالف  ،منهما وهو متضمن لإلذن، واجلواب أن إذن املرهتن يف البيع ال يصح قبل القبض

 ،عنهم خمالف لنقل الرافعي (8()7)الراهن انتهى. ودعواه أن العراقيني فرضوا املسألة يف االشرتاط[
تواردوا على حمل  وحينئذ فقد (12)مبا يوافق نقل ]الرافعي[ (11)]منهم[ (10)(9)وقد صر ح ]مجٌع[

                                 
 ( يف )ب،ج( "عرضة". 1)
 الب: فواز القايدي. حتقيق الط 255-254( انظر: االبتهاج للسبكي ص2)
 ( يف )أ( زايدة "بيعه". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب( "يعلم". 5)
 .(10/130( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 7)
 ( يف )أ( زايدة "مجع". 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 .حتقيق عبدهللا حممد العقيل1477. انظر: االسعاد ص ( كالشَّيخ أيب حامد  واحملاملي وابن الصباغ10)
 ( يف )أ( "عنهم". 11)
 ( يف )ج( "العراقيني". 12)
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وعلى ما ذكره  (1)واحد وإال مل يقل الرافعي. فتأمل بعد إحدى الطريقني عن األخرى،/
وعلى كل  فاألوجه ما حتص ل من كالم السبكي وهو صح ة  ،بينهما (3)ال ]بعد[ ،(2)السبكي

املرهتن وأنه ال يشرتط مراجعتهما إن وقع إذن  ،خبالف إذن املرهتن ،إذن الراهن ولو قبل القبض
 وهو حممول على ما ذكر. ،وإفادة االكتفاء إبذن املرهتن األول من زايدته ،بعد القبض

فيصد ق يف دعوى  (4)وأفهم قوله: "وهو وكيل" أن ما ابع به املؤمتن ]أمانة ]يف يده[
أنه مل يسلمه له، فإذا غرم الراهن له رجع على  (5)كالوديع، ويصد ق املرهتن ]من[  ،تلفه

، فإن قال: (7)وإن صد قه يف التسليم لتقصريه برتك اإلشهاد وإن مل أيمره به[ ،(6)]املرهتن[
وإن غرم املرهتن العدل مل يرجع  ،ال إن صد قه ،"أشهدت وغابوا أو ماتوا" رجع عليه إن كذ به

هو من  ،وأنه ما دام بيد املؤمتن ،ب[؛ ألن  الظامل له يف زعمه هو املرهتن/138على الراهن ]
حيث مل يكن  ،طريًقا (8)فإن تلف بيده وخرج املبيع مستحًقا كان ]املرهتن[ ،راهنضمان ال

وإال ضمن املؤمتن  ،عنده بال تفريط (9)والقرار على الراهن هذا إن ]تلف[ ،منصواًب عن احلاكم
]فإذا فر ط  ،وغريه؛ ألن  سبب تضمني املوكل أن  يده كيد الوكيل (10)كما رجحه السبكي  ،وحده

                                 

  .ب[ من نسخة )ج(/248]ل( هناية 1)
 حتقيق الطالب: فواز القايدي.  255-254( انظر: االبتهاج للسبكي ص2)
 ( يف )ج( "يعد". 3)
 ( يف )ب( "بيده". 4)
 . ( يف )ب( "يف"5)
 ( يف )ب( "املؤمتن". 6)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 7)
 ( يف )ب،ج( "املؤمتن". 8)
 ( يف )ج( "يتلف". 9)
 .حتقيق الطالب: فواز القايدي 259( انظر: االبتهاج للسبكي ص10)
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واملرهتن إذا صححنا بيعه   :قال اإلسنوي ،فليستقل ابلضمان ،فقد استقل ابلعدوان (1)الوكيل[
حيث  ،أو موته فليس طريًقا ،أما منصوب احلاكم لنحو غيبة الراهن ،(3)]فيما ذكر[ (2)كاملؤمتن

خالفًا  ،أو املرهتن وحده ،وأنه ال يبيع ومثله الراهن وحده ،ال تقصري؛ ألن ه انئبه وهو ال يضمن
وإن مل يكن من نقد البلد  ،ال احلاكم إذ لو رأى البيع جبنس الدين جاز ،ا يومهه كالم الزركشيمل

حاالًّ سواء أزاد على الدين أو  (4)ين إال بثمن املثل من نقد البلد/وحمل ه إن وىف  الرهن ابلد ،قبل
ه صار فإن اسرتد   ،وضمن املبيع إن أقبضه املشرتي ،مل يصح   (5)فإن ]خالفه[ ،نقص عنه

وإن تلف بيد املشرتي  ،ومثنه بيده أمانة؛ ألن ه مل يتعد  فيه ،وله بيعه ابإلذن األول ،مضمواًن عليه
 ،موثوق به يف زمن اخليار ابع منهأ[ /139]وأنه لو زاد راغب  ،والعدل طريق ،فالقرار عليه

وال ابع ومىت مل يفسخ  ،وهذا أوىل وأحوط؛ ألن ه قد يفسخ فريجع الراغب ،ويكون فسًخا
 أنه لو مل يعلم ابلزايدة حىت لزم البيع ابن انفساخه. (6)وحبث السبكي ،انفسخ

 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 1)
  .(4/277(، هناية احملتاج للرملي )2/168( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
  .ب[ من نسخة )ب(/131]ل( هناية 4)
 ( يف )ب،ج( "خالف". 5)
 .حتقيق الطالب: فواز القايدي259( انظر: االبتهاج للسبكي ص6)
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 :فرع
أنه إذا  ،أو املرهتن ،أو احلاكم ،: لو شرط أحدمها أن ال يبيعه إال العدل(1)]يف األنوار[ 

ا مر  آنًفا عن م (4)وقد ينافيه يف ]األول[ ،(3)سواه بطل الرهن ،ال يبيعه أحد (2)حل  ]الدين[
( إن  وعلى راهنهإال أن يفرق أبن املبطل هنا هو احلصر، ) ،يف محل كالم اإلمام ،(5)السبكي

وأتى  ،مالكه (8)]فعلى[ ،عليه (7)]وكالرهن حملجور[ ،وإال كاملعار ،(6)كان هو ]املالك[
وليس   ،ختصاص بهفيوهم اال ،ابلضمري؛ لئال يتوهم عود ضمري املبتدأ على املبيع املأخوذ مما قبله

 ،وداللة عند البيع ،اليت هبا بقاؤه كأجرة رد  اهلارب ،الرهن (9)أي: ]مؤن[ ،)مؤنه(كذلك، 
وإعادة ما  ،من هو بيده ،وأجرة حرز مل يترب ع به ،وكسوة الرقيق ،ونفقة احليوان ،وسقي الشجر

مَث   (11)هو موجودو  ،وإن مل جيب ذلك على املؤجر؛ ألن  اإلنفاق هنا حلفظ ما تلف ،(10)]هتدم[
معدوم؛ ألن ه  (14)من إبدال ،(13)وحفظ املوجود أقرب إىل مقتضى ]العقد[ ،معدوم (12)إلبدال

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ج( "للدين". 2)
  .(2/166( انظر: حاشية الرملي الكبري)3)
 ( يف )ب،ج( "األوىل". 4)
 حتقيق الطالب: فواز القايدي.  255-254تهاج للسبكي ص( انظر: االب5)
 ( يف )ج( "كاملالك". 6)
 ( يف )أ( "وكاحملجور". 7)
 ( يف )ب،ج( "فعل". 8)
 ( يف )ب( "مؤنة". 9)
 ( غري واضحة يف )ج(. 10)
 ( يف )أ( زايدة "و". 11)
 ( يف )ج( زايدة "معلوم". 12)
 ( يف )أ( "العذر". 13)
 ". ( يف )ج( زايدة "معلوم14)
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ب[ مل جيدد للمستحق حًقا يف غري ما استحقه؛ لورود العقد عليه /139يف حفظ املوجود ]
-وله وملا صح من ق ،(2)استيفاء للرهن ،املرهتن (1)خبالفه يف اإلبدال وجيرب عليها ]حلق[

فإن غاب  ،أي: من ضمانه (4)(من راهنه له غنمه وعليه غرمه (3))]الرهن[: -♀

أو ابع من املرهون  ،فإن مل يكن أو أعسر اقرتض عليه ،أنفق عليه احلاكم من ماله احلاضر
وال  ،أنه إن طالت الغيبة ،واألذرعي ،(6)دارميمن كالم ال (5)بقدر املؤنة، نعم األوجه ]أخًذا[

 ،كان بيع مجيعه أصلح حينئذ  ،وكان بيع بعضه يؤدي إىل ذهاب أكثره يف النفقة ،مال له غريه
ومل يقرتض إال بعد  ،فإن غاب ماله فقط مل يبع اجلزء ،أو وفاء ،فيبيعه ويعطي مثنه رهًنا

  .(7)مراجعته
استئذانه  (8)]فإن تعذر[ ،ون مرهواًن ابلنفقة أيًضا جازولو أنفق املرهتن إبذن احلاكم ليك

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
(، 6/91(، البيان لعمراين )10/134(، فتح العزيز للرافعي )3/508( انظر: هناية املطلب للجويين )2)

 (. 4/93روضة الطالبني للنووي )
 ( يف )أ،ج( "الراهن". 3)
 ( تقدم خترجيه. 4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
الشيخ اإلمام اجلليل أبو الفرج الدارمي،  ون( هو: حممد بن عبد الواحد بن حممد بن عمر بن امليم6)

صاحب االستذكار، وكان بدأ يف كتاب مساه جامع اجلوامع ومودع البدائع حافل جدا ذكر فيه 
األردبيلي، مات سنة  الدالئل مبسوطة ومجع فيه منقوالت املذهب فأكثر تفقه على أيب احلسن بن

(، طبقات الشافعية البن قاضى 4/182تسع وأربعني. انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )
  .(1/234شهبة )

  .(2/169( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
 ( ليست واضحة يف )ج(. 8)
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 وإال فال. ،وأشهد ابإلنفاق لريجع رجع
القن     (3)بل حلق/ ،حلق املرهتن (2)]أي[ ،فال جيرب عليها الراهن (1)أما حنو أجرة الفصد

ل من ب ،أي: من خالص ماله ،ال جيرب عليها (4)وقول ابن الرفعة ،كما يعلم مما أييت يف النفقات
من  (7)بل جيب ذلك حلق  ]القن [ ،ألجلها مردود (6)أبن يبيع جزًءا ]منه[ ،املرهون (5)]عني[

لتعلق حق املرهتن به قبل وال يرد ذلك على أ[ /140]خالص ماله؛ لتعذ ر بيع شيء منه 
ا ؛ ألهن  (10)أثرها على تعبري أصله ابلواو األخصر )مث(ال يسمى مؤاًن عرفًا  (9)]ألنه[ (8)املصنف

وإال فهي ابلنسبة لعبارة أصله متحتمة  ،لسياق عبارته (12)ابلنسبة/ (11)أظهر يف ]االستيثاق[

                                 
ت، فهو مفصود وفصيد. وفصد الناقة: شق عرقها. وانفصد : قطع العرق. وقد فصدت وافتصد( الَفصد1)

الشئ وتفصد: سال. والفصيد: دم كان جيعل يف معى من فصد عرق. انظر: الصحاح للفارايب 
 (. 3/336لسان العرب البن منظور ) ،(2/519)

 ( يف )ج( "بل". 2)
  .أ[ من نسخة )أ(/249]ل( هناية 3)
  .(2/169كبري)( النقل عنه انظر: حاشية الرملي ال4)
 ( يف )ج( "غري". 5)
 ( يف )ج( "منها". 6)
 ( يف )ب( "القرض". 7)
( قال املصنف: أي جيب على الراهن مؤن الرهن اليت هبا بقاؤه انظر: إخالص الناوي البن املقرئ 8)

(2/178).  
 ( ساقطة من )ج(. 9)
 (.304ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 10)
 ف". ( يف )ب،ج( "االستئنا11)
  .أ[ من نسخة )ب(/132]ل( هناية 12)
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 من فساد يظهر بتأم لها.  (2)يلزم ]عليها[ (1)ملا
 ،كله أو بعضه جبناية مضمونة  (3))إن ]تلف[( ،أي بدل املرهون من أرش وقيمة )بدله(

وتلف  ،إن استفيد من قوهلما اآليت قريًباو  ،فهي أحسن ،ال آبفة كما تصرح به عبارة أصله
 ،وجيعل بيد من كان األصل بيده ،له مقامه (4)]إقامة[ ،أي: مرهون بدل اجملين عليه )رهن(

إذ ]حيتمل دواًما  ،ابتداء (6)رهن ]الدين[ (5)وإن ]امتنع[ ،وهو يف ذمة اجلاين ،وحيكم أبنه رهن
مة املوقوف واألضحية املعينة موقوفة وأضحية؛ ألن  وإمنا مل تضر قي ،ابتداء (8)حيتمل[ (7)]ما ال[

وبه يرد ما اعرتض  ،وهذا أوىل مما فرق به الشارح ،وال أضحية ،القيمة ال يصح أن تكون موقوفة
 ،اجلاين غري الراهن (10)؛ إذ هذا هو معىن كالمه، وحمل  ما ذكر إن ]كان[(9)به على السبكي

خبالفه يف ذمة غريه،  ،ائدة يف كونه مرهواًن يف ذمتهوإال توقف رهن البدل على غرمه؛ إذ ال ف
  ،ب[ به/140فلو مل ينقص ] ،ومل يزد األرش ،وما ذكر يف اإلتالف حمله إذا نقصت القيمة به

                                 
 ( يف )ب( زايدة "ال". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ب( "أتلف". 3)
 ( يف )ج( "إقامته". 4)
 ( يف)ج( "يبيع". 5)
 ( يف )ب( "اليد". 6)
 ( يف )أ( "مل". 7)
 ( العبارة يف )أ( هكذا "حيتمله رداً وأما ما ال حيتمل". 8)
ه ال وجه لطرد اخلالف فيه. وفرق أبن مجيع أحكام الرهن اثبتة لبدل املرهون، فال ( وقال السبكي: إن9)

فائدة يف إنشاء الرهن، وبدل املوقوف قبل وقفه مل يصر وقفا، وإمنا استحق أن يوقف، وقد يرى الناظر 
 حتقيق الطالب فواز القايدي. 279 -278املصلحة يف رده ووقف غريه. انظر: االبتهاج للسبكي ص

 ( ساقطة من )ج(. 10)
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فإن املالك  ،أو نقصت به وكان األرش زائًدا على ما نقص منها ،أنثياه (1)كأن قطع ذكره ]و[
  ،ذكر يف الثانية، واملطالب ابألرش أو القيمة هو الراهنوابلزائد على ما  ،ابألرش كله يف األوىل

 ،كما سيذكره آخر اإلجارة، ويقبضه من كان األصل بيده سواء منصوهبما أو منصوب احلاكم
وال يقوم مقام الراهن إذا أعرض عن  ،(2)وللمرهتن احلضور لتعلق حقه ابلبدل خالفًا لألذرعي

أو ابلعفو  ،ال عن مال وجب ابجلناية ،فو عنه بال مالوالع ،وللراهن القود يف العمد ،املطالبة
وال تسقط به  ،وال يصح إبراء املرهتن للجاين ،ومل يعف مل يكلف أحدمها ،عليه ولو مل يقتص

وال ينافيه أن  ،وكان املأخوذ رهنًا ،كما مر  ،ولو صاحل الراهن إبذنه على غري اجلنس صح ،وثيقته
 ،إبذن املرهتن يكون فًكا للرهن؛ ألن  حمل ذلك يف األعيان التصرف يف املرهون مبا يزيل امللك

ومشل كالمه كما تقرر فيه  ،أو قبض بدله ،ال يتحقق إال بقبضه (3)]ألنه[ ،خبالف ما يف الذمم
فإن كان  ،أمة فألقت ما محلت به بعد الرهن (4)كأن جىن ]على[  ،ما لو أوجبت اجلناية أرًشا

أرش نقص األم إن نقصت منها رهن  أ[/114]لكن ،للراهنلزمه عشر قيمة األم  (5)]ميًتا[
اجلنني، نعم إن كان الضارب هو الراهن ضمن النقص  (6)دون ما زاد؛ ألن ه داخل يف ]بدل[

وإن كان لغريه  ،النقص فيه (7)للمرهتن؛ ألن ه إن كان الولد له مل يضمن بدله حىت يدخل ]أرش[
 ،أو حًيا وجبت قيمته للراهن مع أرش نقصها ،ريهأبن أوصى به لغري مالك األم فبدله كله لغ

                                 
 ( يف )ج( "أو". 1)
  .(3/84(، مغين احملتاج للشربيين )2/172( انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )ج( "يد". 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
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ويكون رهًنا؛  ،إال أرش نقص األم إن نقصت (1)وهو مرهون، وليس يف جنني البهيمة ]امليت[
أم ا احلي إذا مات ابلضرب ففيه  ،وهبذا فارق عشر قيمة األمة ،وهو مرهون ،ألن ه بدل جزئها

ا كما مر  إن صدق املرهتن اجلاين املقر ابإلتالف وحمل  كون البدل رهنً  (2)مع ذلك قيمته للراهن/
أبن كذب اجلاين يف إقراره به فال حيكم بكون  به املرهتن( (4)[ال إن كذب]) (3)أو ]شك[

البدل رهًنا وإن صد قه الراهن خبالف إبرائه للجاين؛ ألن ه ال ميلك البدل فال يصح  ما تضمنه 
 (6)اجلاين املقر  به وصدقه املرهتن ]و[ ذب الراهن(ك  (5)[فإن])اإلبراء من إسقاط حق  الوثيقة 

ال  )للمقر(ه )رد( (7)الراهن الدين من غريه كما يف أصله ويفهمه ]قوله[ )وقضى(غرم البدل 
ب[ للمرهتن فيه حق فإن قضى الراهن منه مل يرجع /141للراهن؛ ألن ه ينكر استحقاقه ومل يبق]
فيما إذا قبضت الصداق مث طلقها  (9)/(8)ه هنا عدم رد هاملقر عليه العرتافه أنه ملكه وفارق رد  

واد عى أنه وطئ وكذ بته ابتفاق الزوجني على أهنا ملكت املهر ابلعقد واختالفهما يف عود 

                                 
 ( ساقطة من )ج(. 1)
  .(ب[ من نسخة )ب/132]ل( هناية 2)
 ( يف )ب،ج( "سكت". 3)
 ( ليست واضحة يف )ج(. 4)
 ( يف )ب،ج( "وإن". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
(، 3/231(، املهذب للشريازي)6/175 انظر: احلاوي الكبري للماوردي )ني( على األصح من الوجه8)

(، 6/104ن للعمراين )(، البيا182-10/181(، فتح العزيز للرافعي )4/43التهذيب للبغوي )
  .(119-4/118روضة الطالبني للنووي )

  .أ ب[ من نسخة )ج( 132]ل( هناية 9)
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 هنا الختالفهما يف جراين موجب امللك.  (1)الشطر إىل الزوج ]خبالفه[
الراهن؛ ألن ه جائز من  وإن مل يوافقه ،)بفسخ املرهتن(الرهن أبمور:  (2)([ينفك])و 

فإنه  ،والكالم يف الرهن اجلعلي ال الشرعي كما يف تعلق الدين ابلرتكة ،خبالف الراهن ،جهته
وينفك يف  ،(3)فال ينفك ابلفسخ إذا طلبه الوارث؛ ألن  احلجر عليه فيها حلق  امليت ،تعلق رهن

وعند تلف  ،هنا (5)البلقيينكما حبثه   ،بعض املرهون فقط إذا خصص املرهتن الفك  به (4)]حق[
 .بعضه فقط

أو  ،إقالة مسقطة للثمن املرهون به (6)من الدين بنحو أداء أو إبراء ]أو[ )وفراغ ذمة(
أو املرهتن غرميه  ،سواء أحال الراهن املرهتن ابلدين الذي به الرهن ،وحبوالة ،املسلم فيه املرهون به

مع  (8)الدين ]للمحتال[ (7)وال ]ينتقل[ ،رهنفينفك املرهون عن ال ،على الراهن مبا له عليه
دين املرهتن  أ[/142]الوصف ابلرهن؛ ألن  ذمة الراهن وإن مل تنفك عن الدين لكن انفكت عن

إذا أحال ابلدين املضمون فإن  (10)، ونظريه ]ما[(9)واشتغاهلا بدين ]احملتال[ ،لرباءهتا منه

                                 
 ( يف )ب( "ابختالفه". 1)
 ( يف )أ( "ميلك". 2)
(، فتح العزيز 3/515انظر: الوسيط للغزايل ) ( السبب األول من أسباب فك الرهن فسخ املرهتن3)

  .(2/176اي األنصاري )(، أسىن املطالب لزكر 10/150للرافعي )
 ( ساقطة من )ب،ج(. 4)
  .(2/85( انظر: التدريب للبلقيين )5)
 ( يف )ج( "و". 6)
 ( يف )ج( "ينفك". 7)
 ( يف )أ( "للمحال". 8)
 ( يف )أ( "احملال". 9)
 ( يف )أ( "مبا". 10)
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وابعتياض عني عنه لتحو ل احلق  من الذمة  ،كما أييت هذا وما قبله يف احلوالة  ،الضامن يربأ
وحبث  ،كما عاد الدين لبطالن االعتياض  ،وإال عاد املرهون رهًنا ،ما مل يتلف قبل قبضها ،إليها

فينبغي أن ال  ،وإال فالدين متجدد ،أبنه ظاهر إن قلنا ابرتفاع العقد من أصله (1)فيه ابن الرفعة
وفيه نظر؛ ألن ه ال يسلم أن  ،فعاد مسببه ،(2)لرهن ]عاد[ورد  أبن  الدين الذي هو سبب ا ،يعود

إال أن جياب أبن مماثله أعطي حكمه؛  ،بل مماثله ،العائد هو األول الذي هو سبب الرهن
فإن تلف  ،لتمام املشاهبة بينهما، وبذلك فارق ما لو ابع الغاصب ما غصبه ابلوكالة فإنه يربأ

نا ابرتفاع العقد من حينه؛ ألن  الغصب الذي هو سبب املبيع قبل قبضه مل يعد الضمان إن قل
ابلفراغ أنه ال ينفك شيء منه ما  (4)وأفهم تعبري املصنف ،فلم يعد مسببه (3)الضمان مل يعد/

 .(5)كما قاله ابن املنذر  ،وهو كذلك إمجاًعا ،بقي من الدين شيء
ب[ /142فإن شرطا أنه كلما قضي من الدين شيء انفك من الرهن بقدره فسد ]

وأقبض أحدمها   ،: وأنه لو رهن عبدين بدين(7)املاوردي (6)]قال[ ،الرهن؛ الشرتاط ما ينافيه
كان رهًنا جبميع لدين ال ببعضه، وىل برئ القن  اجلاين من بعض أرش اجلناية انفك  بقدره على 

ا مقد مة بل اجلناية أوىل؛  ،يف الوصااي وقيل كاملرهون وهو القياس ،ما اقتضاه كالم الرافعي ألهن 
 على الرهن كما أييت أول الفرائض. 

                                 
 .حتقيق انصر ابحاج174( انظر: املطلب العايل البن الرفعة ص1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
  .أ[ من نسخة )ب(/133]ل( هناية 3)
  .(2/179( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )4)
  .(2/176( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 ( يف )ب،ج( "قاله". 6)
  .(6/219( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )7)
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، ومشل إطالقهم البيع ما  )وببيع( للمرهون إبذن املرهتن أو احلاكم أو يف اجلناية كما مر 
أو رد  بعيب سواء أكان من املرهتن أم أجنيب وهو متجه؛ ألن   ،وقع بعده فسخ بنحو إقالة

من أصله، ووقع للناشري اجلزم بعوده رهًنا إذا  الفسخ يرفع العقد من حينه ال (1)]األصح  أن [
مث تقابال كالعصري إذا صار مخرًا مث خاًل، والرتدد فيما إذا اشرتاه أجنيب مث فسخ  ،اشرتاه املرهتن

وألن مأخذ  ،ملا قررته ؛(3)نظر ]ظاهر[ (2)وفيما ذكره من ]التفرقة واحلكم[ ،إبقالة أو حنوها
 وهذا موجود مع شراء املرهتن وغريه. ،االنفساخ خروجه عن ملك الراهن

فال نظر ملا يطرأ بعده مما  ،ويفرق بني هذا ومسألة العصري ]أبن من شأن البيع اللزوم
ال رافع لعقد  أ[/314]فانتظر إذ ،ينقلب خاًل  (6()5)إذا ختم ر ]أن[ (4)وأبن العصري[ ،يرفعه

فراغ الذم ة وبفساده  (7)لفك  ]مث[الرهن حينئذ، وال ينافيه ما تقرر يف االعتياض؛ ألن  مأخذ ا
له آبفة  )وتلف(وهنا اإلذن يف البيع وابنفساخه ال يتبني عدم صحة اإلذن،  ،ابن عدم فراغها

أو  ،(10)لكونه جىن على ]سيده[ )حبق(؛ (9)له[)و( ])قيل( ، (8)لفوات احملل  بال بدل ،مساوية

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )أ( "احلكم التفرقة". 2)
 قطة من )ب،ج(. ( سا3)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )ب( زايدة "أن". 6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
(، فتح 3/515( السبب الثاين من أسباب فك الرهن تلف املرهون آبفة مساوية. انظر: الوسيط للغزايل )8)

  .(4/104(، روضة الطالبني للنووي )10/150العزيز للرافعي )
 ( يف )ج( "قوله". 9)
 ( يف )ب،ج( "السيد". 10)
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وُعلم من كالمه أن  حق  اجملين عليه  جناية توجيه كالتلف ابآلفة السماوية، ،أو أجنيب ،مورثه
قيمته وبيع حلقه بطل  (2)منه أو وجب مال قدر/ (1)فإن  ]اقتص[ ،مقد م على حق  املرهتن

كانت قيمته رهًنا مكانه   ،حتت يد غاصب وحنوه (3)الرهن، نعم إن وجبت قيمته أبن ]كانت[
 ،ينقص ابلتبعيض وإال بيع الكل  ما مل يتعذر أو  (4)فإن كان املال دون قيمته بيع منه ]بقدره[

من قن    (5)ولو كانت ]اجلناية[ ،وال يعود الرهن بعوده مللك الراهن ،والفاضل عن األرش رهن
واليتعلق برقبة القن  ،كان هو اجلاين  ،غري مميز أو أعجمي يعتقد وجوب الطاعة إبذن سيده

"أان أمرته" ال يقبل على اجملين   وقوله: ،أو من غريمها إبذنه مل يكن على السيد غري اإلمث ،شيء
  .(6)إلقراره ،بل يباع وتلزمه القيمة رهًنا مكانه ،عليه

ب[ مورثه /143على عبده املرهون إذا جىن عمًدا على طرف سيده أو قتل ] )وللسيد(
وللسيد  ،وهو أحوج إىل ذلك من األجانب ،وزجرًا ،انتقاًما )قصاص(أو قتاله آخر غري مرهون 

ومنه أن يقتل سيده فيعفو وارثه  ،سواء أعفي عليه )ال أرش(القصاص جمااًن،  (7)]عن[ )عفو(

                                 
 ( يف )أ( "أقبض". 1)

  .أ[ من نسخة )ج(/250]ل( هناية 2)

 ( يف )أ( "كان". 3)

 ( يف )ج( "لقدره". 4)

 ( يف )ب( "اخليانة". 5)

يبطل الرهن على األصح وإن جىن بعد القبض، ال يبطل الرهن،  -( إذا جىن العبد املرهون قبل القبض6)
انظر: التهذيب . دم حق اجملىن عليه على حق املرهتن؛ وال يتعلق املال برقبة العبد على األصحولكن يق
  .(4/104(، روضة الطالبني للنووي )151-10/150(، فتح العزيز للرافعي )38-4/37للبغوي )

 ( يف )ج( "غري". 7)
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كأن   )إال ملوجب( (2)/(1)أو ثبت ابتداء؛ ألن  السي د ال يثبت له على عبده مال ،عنه على مال
أو عجز فإنه يثبت  (3)جىن غري عمد على طرف مورثه أو مكاتبه مث انتقل املال للسيد ]ملوت[

يف املورث  ،وغريها وجرى عليه العراقيون ،(5)وال يسقط كما يف األم ،فيبيعه فيه ،عليه (4)]له[
وصر ح به  ،ترجيحه ،والزركشي ،(8)واإلسنوي ،(7()6)واقتضى كالم الشيخني ،وقيس به املكاتب

إحلاقًا  (11)السقوط مبجرد انتقاله (10)وصحح يف الشرح الصغري ،يف النكاح (9)يف العزيز
ثبوت دين السيد على عبده، وأجاب األول أبنه  (13)]ابمتناع[ ،(12)بتداء[لالستدامة ]كاال

 ،فإن عفى على مال ،أم ا إذا جىن عمًدا فيقتص منه ،حيتمل يف الدوام ما ال حيتمل يف االبتداء

                                 
يز للرافعي (، فتح العز 3/38( التهذيب للبغوي )516-3/515( انظر: الوسيط للغزايل )1)

 (. 4/105(، روضة الطالبني للنووي )10/154)
  .ب[ من نسخة )ب(/133]ل( هناية 2)
 ( يف )ب،ج( "مبوت". 3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 (.3/181( انظر: األم للشافعي )5)
 ( يف )أ( زايدة "هنا". 6)
 (. 105-4/104(، روضة الطالبني للنووي )151-10/150( انظر:. فتح العزيز للرافعي )7)
  .(370-5/369( انظر: اهلمات لألسنوي)8)
 .دار الكتب العلمية، بريوت ط( 8/208( انظر: العزيز للرافعي )9)
 (. 2/174( انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )10)
 ( يف )ب( زايدة "له". 11)
 ( يف )ب،ج( "ابالبتداء". 12)
 ( يف )ب،ج( "يف امتناع". 13)



 
570 

أو مكاتبه  ،ولو قتل مورث السيد ،(2)بناء على ما مر  عن العراقيني (1)]ثبت[ ،]أو وجب ابتداء
مث يتلقاه  ،وجب املال بناء على أنه يثبت للمورث ،(3)فعفى السيد على مال[ ،أو عمًدا ،خطأ

واجلناية على عبد من يرثه السي د إذا مات  أ[/144] ،وقيس ابملورث املكاتب ،عنه الوارث
)وقد رهنا املرهون عبده اآلخر املرهون  )كأن قتل عبده(املورث كاجلناية على من يرثه السيد، و

ما  ،كل  عبد واحد  )الثنني(ي د على الس بدينني( ال أهنما رهنا مًعا عندمها على اإلشاعة؛ ألهن 
ويبطل  ،فالسيد يف العمد خمري بني القصاص (4)]عند رجل واحد[ ،حينئذ مبثابة مرهون واحد

مثاًل وجب املال متعلًقا  ،العفو على مال، فإن عفا أو كانت اجلناية خطأ (5)]وبني[ ،الرهنان
وإمنا  ،فالتعلق بعبده أوىل ،حلق مرهتن القتيل؛ ]ألن السيد لو كان هو املتلف غرمبرقبة القاتل 

ومن مث مل  ،وإن كان ال يثبت له على عبده مال؛ ألجل تعلق حق الغري ،وجب املال فيما ذكر
وبال مال  ،القود مطلًقا (6)وله العفو عن[ ،يصح عفوه عن ]املال؛ لتعلق حق املرهتن القتيل به

ومىت وجب ابلقتل أكثر  ،ويبقى القاتل رهًنا ،وحينئذ يبطل رهن مرهتن القتيل ،مالوال جيب 
إذ  (7)رهن عند مرهتن القتيل[ ،من قيمة القاتل أو مثلها بيع ومثنه ما مل يزد على قيمة القتيل

وإمنا مل  ،عند مرهتن القاتل (8)فإن زاد جعل الزائد رهًنا[ ،كما مر    ،القيمة رهن ]من حني القتل
وألنه قد يرغب فيه بزايدة يتوثق  ،ال يف عينه ،يكن القاتل نفسه رهًنا؛ ألن  حق املرهتن يف ماليته

                                 
 ( يف )ب( "يثبت". 1)
 انظر: الصفحه السابقه( 2)
  ( العبارة ساقطة من )ج(. 3)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 6)
 ( العبارة من قوله "ألن السيد" إىل هنا ساقطة من )ج(. 7)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 8)
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فإن تعذ ر أو نقصه  ،فإن كان الواجب أقل بيع منه بقدره وبقي الباقي رهًنا ،هبا مرهتن القاتل
بيع  ،أو عكسه ،ب[ والراهن نقل القاتل إليه/144] ،التشقيص وطلب مرهتن القتيل البيع

  .(1)وما زاد على الواجب رهن عند مرهتن القاتل ،الكل ؛ ألن ه يف الثانية ال حق  للمرهتن يف عينه
ولو أنفق الراهن ومرهتن القتيل على نقل القاتل أو بعضه للمرهتن ليكون رهًنا مل يكن 

ضى قال: ومقت (4)عن اإلمام ]مث[ ،(3)الروضة (2)ملرهتن القاتل طلب البيع نقله يف ]أصل[
فإنه  ،فقط (5)[)لواحد(كاان مرهونني بدينني ]  )أو(التعليل السابق بتوقع راغب أن  له ذلك 

وال  ،أو عفا عنه على األرش ،حيث ال قصاص ،األرش للسيد على عبده القاتل (6)]جيب[
 (8)وشرط وجوبه هنا أن يكون فيه/ ،(7)خالفًا ملا تومهه عبارة احلاوي ،جيوز للسيد العفو عنه

 ،أبن كان أحدمها أطول أجاًل من اآلخر )اختلف أجل(ذلك إذا )و(  ،ة تعود على املرهتنفائد
ومثله ما لو كان أحدمها حاالًّ واآلخر مؤجاًل؛ ألن ه إن كان احلال  دين القتيل فقد يريد استيفاءه 

من مث  ف (9)ويطالب ]ابحلال[ ،أو دين القاتل فقد يريد التوثق به يف املؤجل ،من مثنه يف احلال

                                 
املسلوك قطعا انظر: فتح العزيز للرافعي  ( ولو اتفق الراهن، واملرهتنان على أحد الطريقني فهو1)

  .(2/175(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/105(، روضة الطالبني للنووي )10/155)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
  .(4/106(، روضة الطالبني للنووي )10/156( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 "جيوز" ويف )ج( غري واضحة. ( يف )ب( 6)
 (.304ص)( وعبارة احلاوي وللسيد القصاص والعفو انظر: احلاوي الصغري للقزويين 7)
  .أ[ من نسخة )ب(/134]ل( هناية 8)
 ( يف )ب( "يف احلال". 9)
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وقيس بذلك اختالفهما  (2)أو قدر القيمة ]منه[ ،القتيل بثمن القاتل (1)كان له التوثق ]لدين[
)زادت وقدره ولكن  ،أبن استواي يف احللول واألجل ،مل خيتلفا أجاًل  (3)[)أو(] ،يف قدر األجل
بقدر  (4)فينقل أبن يباع من القاتل/ النقل( أ[/514])وأفاد ،على قيمة القتيل قيمة القاتل(

سواء استوى قدر  ،ويستمر ابقيه رهًنا مبا كان ،ويصري الثمن رهًنا بدين القتيل ،قيمة القتيل
وهو  ،فلو كانت قيمة القتيل مائة ،(6)عبارة أصله (5)كما أفادته ]عبارته دون[  ،الدينني أم ال
ه بقدر قيمة بيع من ،أو عشرين ،(7)وهو مرهون بعشرة[ ،]وقيمة القاتل مائتني ،مرهون بعشرة

مرهواًن ابلعشرة  ،ويبقى ابقيه املساوي مائة ،ليصري رهًنا بعشرة ،مائة (8)و]هي[ ،املقتول
]فال  ،كأن كان القاتل يف هذا املثال مرهواًن مبائتني  ،أما إذا مل يفد النقل ،أو ابلعشرين ،األخرى

 ،(9)مرهونة مبائتني[ وتبقى مائة ،وصارت مرهونة بعشرة ،ينقل؛ ألن ه إذا نقل بيع منه مبائة
 فتنقص الوثيقة.

وهو  ،عدم النقل إذا كانت قيمة القتيل أقل (10)ومبا تقرر ]علم أن إطالق الشيخني

                                 
 ( يف )ب( "بدين"، ويف )ج( "كدين". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
  .نسخة )ج(ب[ من /250]ل( هناية 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 (.304ص)( انظر:. انظر: احلاوي الصغري للقزويين 6)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 7)
 ( يف )ج( "هو". 8)
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 9)
  .(4/107(، روضة الطالبني للنووي )10/157( انظر: فتح العزيز للرافعي )10)
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وأن ما اقتضته عبارة احلاوي من أنه  ،القاتل عن قيمته (1)حمل ه إذا مل ينقص دين[ ،مرهون ابألقل
وقد سلمت  ،غري مراد ،اية مطلًقاإذا اختلف قدر الدينني والقتيل مرهون أبقلهما أهدرت اجلن

أو كانت قيمة القتيل  ،أبن استوت القيمتان ،مل تزد قيمة القاتل )أو( ،(2)منه عبارة املصنف
ليصري  ،ب[ القاتل يف اجلناية/145فيباع ] ،أي أبقل الدينني )رهن أبقل(ولكن القاتل  ،أكثر

الف ما إذا كان القاتل مرهواًن أبكثر خب ،التوثق لألكثر (3)]وفائدته[ ،الثمن رهًنا بدين القتيل
إذ ال فائدة يف نقل الوثيقة بكماهلا من  ،فال نقل ،أو مساوية ،وقيمته أقل القيمتني ،الدينني

وقيمة القتيل  ،كما لو استوى الدينان  ،مع استوائهما حلواًل وأتجياًل  ،أكثر الدينني إىل أقلهما
 أو مساوية.  ،أكثر

إذ لوال حق ه ملا تعلق األرش  ،بعرض املرهتن (4)ة يف النقل و ]عدمه[ومبا تقرر علم أن  العرب 
خالفًا ملا يومهه كالم  ،وليس للسيد إسقاطه ،وأن األرش واجب حيث كان عرض ،برقبة القاتل

ال  ،وأن املراد بنقل القاتل أو بعضه؛ بيعه وبقاء مثنه ،(6)حق املرهتن ]به[ (5)]لتعلق[ ،احلاوي
إن كان حبيث  ،كالدراهم والداننري  ،وأنه ال أثر الختالف الدين يف اجلنس ،ا مر  مل ،رقبته مرهوانً 

أو يف االستقرار كأن كان أحدمها عوض ما يتوقع رد ه  ،أحدمها ابآلخر ساواه (7)لو ]قو م[
وحيث ال نقل فطلب املرهتن بيعه لئال جيين اثنًيا فتؤخذ  ،]أو صداقًا قبل الدخول ،بعيب

                                 
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 1)
  .(2/180إخالص الناوي البن املقرئ ) ( انظر:2)
 ( يف )ج( "وفاء بذمة". 3)
 ( يف )أ( "وغريه". 4)
 ( يف )ب،ج( "ليتعلق". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )أ( "قدم". 7)
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وأيده  ،كسائر ما يتوقع من املفسدات  ،كما رجحه الزركشي  ،الرهن ]مل جيب ويبطل ،(1)رقبته[
لو بدت منه  (5)/(4)قال اإلمام (3)أنه املذهب[ أ[/614]حاصله (2)بكالم أليب خلف الطربي

املرهتن أو الراهن بيعه ورهن مثنه مل جيب إال أن خياف موته من  (6)هيئة قرينة من اهلالك ]فطلب[
 . (8)حق مبا يتسارع فسادهفيل (7)مرض ]به[

حاصلها  ،صور ،ويستثىن مما مر  أنه ال ينفك  شيء من الرهن ما بقي شيء من الدين
كأن رهن عبده من اثنني بدينهما عليه   )بتعدد غرمي(من الرهن  (9)[)إمنا ينفك بعض(]أنه 

دت جهة دينهما كبيع وإتالف ،(10)صفقة ]واحدة[ مث برئ  ،(11)كما يف أصل الروضة  ،وإن احت 
  .(13)ينفك شيء ابلرباءة عن أحدمها (12)وقيل: إن احتدت جهة دينهما ]مل[ ،عن دين أحدمها

                                 
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 1)
ج للشربيين (، مغين احملتا 2/176( النقل عن الزركشي والطربي. انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)

(3/88).  
 ( العبارة ساقطة من )ج(. 3)
  .(6/202( انظر: هناية املطلب للجويين )4)
  .ب[ من نسخة )ب(/134]ل( هناية 5)
 ( يف )ب،ج( "وطلب". 6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
 ( يف )ب( زايدة "بيعه". 8)
 ( العبارة مطموسة يف )ج(. 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
 (. 10/159للرافعي )( انظر: فتح العزيز 11)
 ( يف )أ( "فكيف". 12)
 (. 6/218(، احلاوي الكبري للماوردي )8/197) ( انظر: خمتصر املزين13)



 
575 

بل هو مشرتك  ،يشكل أبن  ما أيخذه أحدمها من الدين ال خيتص به (1)]األول[و
وجياب أبن ما خيص ه مما قبضه ينفك بقدره  ،فكيف تنفك حص ته من الرهن أبخذه ،بينهما

واجلواب  ،فإن كانت الرباءة ابإلبراء انفكت مجيع حصته وال إشكال ،رهونةفقط من حص ته امل
 .(3)ينافيه ما مر  عن أصل الروضة ،إذا مل تت حد جهة دينهما (2)أبن  ما هنا حمل ه

مث برئ أحدمها  ،كأن رهن اثنان من واحد بدينه عليهما  )مديون(وينفك أيًضا بتعدد 
اد الدين /146د وكيلهما؛ ]وإن احت   ،عما عليه فينفك  الرهن عنه ب[ ألن  املدار هنا على احت 

وفارق البيع كما مر  أبنه عقد  ،ومىت تعدد املستحق أو املستحق عليه تعدد الدين ،وتعدده
  .(4)خبالف الرهن ،ضمان فينظر فيه إىل املباشر له

منها فإذا فدى حصته  ،جعلًيا (6)رهًنا[ )تركة غري مرهونة( (5)[)وارث()و(يتعدد ]]
عن  ،(8)كما يف أصل الروضة  ،نصيبه من الدين املتعلق هبا انفك  نصيبه منها (7)]بقضاء[

من أنه لو أقر  بدين على مورثه وأنكره الباقون ال يلزم أبداء كل  الدين  ،بناء على األصح ،اإلمام
فضاًل  ،ينأوىل؛ ألن ه مل يقر ابلد (9)بل ]ذاك[ ،بل يقتصر على وفاء حقه من الدين ،من نصيبه

                                 
 ( يف )ب( "األوىل". 1)
 ( يف )ب( زايدة "ما". 2)
 (. 10/159( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
(، روضة الطالبني للنووي 10/59(، فتح العزيز للرافعي )6/218( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )4)

(4/108).  
 ( يف )أ( "ورث". 5)
 ( العبارة مطموسة يف )ج(. 6)
 ( يف )أ( "يقضي". 7)
 (. 10/62( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
 ( يف )أ( "كا". 9)



 
576 

وأيًضا فإن تعل ق الدين ابلرتكة إما كتعلق  ،وهذا أقر  بتعل قه جبميعها ،عن تعلقه جبميع الرتكة
أو كتعلق األرش ابجلاين فهو كما لو جىن العبد  ،فكما لو تعدد الراهن ،الرهن وهو األصح

: وإمنا (3)روضةال (2)قال يف ]أصل[ ،ينقطع التعلق عنه (1)/املشرتك فأد ى أحد الشريكني نصيبه
أما إذا كان املوت  ،مع ابتداء تعلق املالك (4)يظهر انفكاك نصيبه إذا كان ابتداء ]التعلق[

أثًرا بيًنا يف احلجر  أ[/147]فإن للدين ،مسبوقًا ابملرض فيكون التعلق سابًقا على ملك الورثة
زاد  ،كما أييتأي: يف عدم االنفكاك   ،فيشبه أن يكون كما لو رهنه املورث ،على املريض

فإنه  ،والظاهر أن  املسألة على إطالقها ،والغزايل ،هذا خالف مقتضى إطالق اإلمام :(5)النووي
أبنه  (6)واعرتضه القونوي ،ولكنه مات عن دين ،ليس للرهن وجود فيما إذا مل يرهن الرتكة

أو األعم من  ،هفالرافعي مل يد ع وجود ،وجوده رهن امليت (8)أراد ابلرهن الذي ]نفى[ (7)]إن[
وهو مردود أبن  للنووي  ،فله أن مينع انتفاءه؛ ملا ذكره من ثبوت احلجر على املريض ،ذلك
بدليل صحة  ،(10)أ ب[ ويقول حجر املرض ليس كحجر ]الرهن[ 135]/خيتار الثاين (9)]أن[

ىن فحجر املرض أد ،خبالف تصرف الراهن ابلنسبة للمرهون ،تصرف املريض يف تركته يف اجلملة

                                 

 أ[ من نسخة )ج(./251]ل( هناية 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 (. 10/63( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
 )ج( "املتعلق". ( يف 4)
 (. 4/111( انظر: روضة الطالبني للنووي )5)
  .(2/177( النقل عن القونوي انظر: حاشية الرملي الكبري)6)
 ( يف )ب( "إذا". 7)
 ( يف )أ( "بقي". 8)
 ( يف )أ( "و". 9)
 ( يف )ج( "الراهن". 10)
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إن  ،(4)إنه ابملرض سبق ]التعلق[ (3)فقول الرافعي (2)]وحينئذ[ ،(1)رتبة من حجر ]الرهن[
وسيأيت  ،أو غريه مل يفد مقصوده؛ ألن ه ليس كتعلق الرهن ،(6)به تعلق الرهن ]فممنوع[ (5)]أراد[

 رهن مع فروع تتعلق بذلك، وخرج (7)أول الفرائض معىن قوهلم تعلق الدين ابلرتكة ]تعلق[
مما رهنه مورثه من زيد مثاًل  (8)بقوله: "غري مرهونة" ما لو فدى أحد الوارثني ]حصته[

وألن  الرهن  ،(9)كما يف ]املورث[  ،فإن نصيبه ال ينفك ،ب[ بقضاء نصيبه من الدين/147]
ومنه يؤخذ أنه لو  ،وقضيته حبس كل املرهون إىل الرباءة من كل الدين ،صدر ابتداء من واحد

ن عن اثنني فوىف  الراهن ألحدمها نصف الدين مل ينفك نصيبه وهو ما ذكره السبكي مات املرهت
ولو رهن الورثة الرتكة قبل القسمة كان من  ،حيث حبث أنه ينفك وأطال يف الرد  على ابن الرفعة

 . (10)أمثلة تعدد الراهن
 ،(11)وابقيه ]يف أخرى[ ،كأن رهن نصف عبد يف صفقة  ،)بتعدد عقد(ينفك أيًضا )و( 

                                 
 ( يف )ب( "الراهن". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 (. 10/63فعي )( انظر: فتح العزيز للرا3)
 ( يف )ج( "التعليق". 4)
 ( يف )أ( "أريد". 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 ( يف )ب( "معلق". 7)
 ( يف )ج( "حصة". 8)
 ( يف )ج( "الوارث". 9)
  .(2/177( النقل عنه ابن الرفعه ورد السبكي انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )10)
 ( ساقطة من )ج(. 11)
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د املرهتن وما قصده ابلقضاء هنا أبحدمها  ،دينان (2)عليه ]لرجل[ (1)وفيما لو ]كان[ ،وإن احت 
وكيفية أدائه سواء اختلفا يف نيته  ،والقول قوله بيمينه؛ ألن ه أعلم بقصده ،رهن أو كفيل يقع عنه

وميلكه الدائن وإن  ،املؤدي حىت يربأ بقصده الوفاء (3)فالعربة يف جهة األداء ]بقصد[ ،أم لفظه
فإن أطلق عني  ،(5)[(4)خالفًا للسبكي ،]سواء أكان جيرب على قبوله أم ال ،ظن  الدائن إيداعه

 (9)مث ]أقبض[ ،بدرمهني (8)كافرًا ]درمهًا[  (7)أقرض ]كافر[ (6)حىت فيما ]إذا[ ،املدفوع ملا يشاء
أو  ،عن األول سقط الثاينفإن جعله  ،مث أسلما ومل يكن قصد رأس املال وال الربح ،درمهًا
كما أفىت به   ،فإن مات املؤدي قبل التعيني قام وارثه مقامه ،الثاين بقي األول أ[/148]عن

]وتوقف  ،قال: فإن تعذ ر ذلك جعل بينهما نصفني ،فيما إذا كان أبحدمها كفيل (10)السبكي
يشبه أن  ،التعينيوإذا عني فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أو  ،مبا فيه نظر(11)فيه األذرعي

 ،. وإن قصدمها قسط عليهما ابلسوي ة ال ابلقسط(12)املبهم انتهى[ ،يكون كما يف الطالق

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( ساقطة من )ج(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 حتقيق الطالب: فواز القايدي307( انظر: االبتهاج للسبكي ص4)
 ( العبارة يف )ب( هكذا "وقيده السبكي مبا إذا كان جيرب على قبوله وهو حمتمل". 5)
 ( ساقطة من )ج(. 6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )أ( "اقتضى". 9)
  .(2/182لنقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )( ا10)
  .(2/182( النقل عنه انظر: حاشية الرملي الكبري)11)
 ( العبارة يف )ب( فيها تقدمي وأتخري، وآخرها "وتوقف األذرعي يف التعذر مبا فيه نظر". 12)
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ولو  ،إىل وكيل غرمييه وأطلق عينه ملا شاء منهما (2)ولو سلم ]املديون[ ،(1)أخًذا من كالم اإلمام
فما دام املال  ،قطهذا الوكيل أبن يسلم ما قبضه منه ألحدمها صار وكياًل له ف (3)أمر ]هو[

إن مل يفرط  (5)فيكون ]هدرًا[ ،(4)ولو تلف يف يده تلف مع ]وكيله[ ،بيده له أن يعينه لآلخر
 ،وتردد بعضهم فيما لو فوض املدين أراده أحد املدينني إىل الدائن ،والدين ابق  عليه (6)الوكيل/

من فوض إليه ذلك؛ ألن ه  فتعترب إرادة ،والذي يتجه صحة ذلك ،ابتداء أو دواًما ،أو الوكيل
أبحدمها رهن مدينه  (7)وهذا مما يقبل النيابة كما هو ظاهر، ولو أبرأ من ]له دينان[ ،حينئذ انئبه

 اإلبراء من الدين اخلايل من الرهن؛ ألن ه أعلم بقصده. (8)يف ]أن[ ،صد ق بيمينه
له فلو استعار كأص  ،ب[ ملا يومهه كالمه/148خالفًا ] ،ينفك أيًضا بتعدد مستعري )و(

انفك؛ لتعدد  ،لينفك النصف ،مث قضى أحدمها ما عليه ،اثنان من واحد ورهنا عند واحد
وإن تعدد العاقد كما ]يف  ،ال ينظر؛ الحتاد املالك على رأي (9)والتوقف فيه أبنه ]مث[ ،العاقد

د العاقد وتعدد املالك (11)وهو/ ،(10)عكسه[ نه إمنا أب :(12)أجاب عنه الرافعي ،ما إذا احت 

                                 
  .(6/236( انظر: هناية املطلب للجويين )1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ة من )أ(. ( ساقط3)
 ( يف )ب( "وطئه". 4)
 ( يف )ج( "هذا". 5)
 ( يف )ج( "هذا". 6)
  .ب[ من نسخة )ب(/135]ل( هناية 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
  .ب[ من نسخة )ج(/251]ل( هناية 11)
  .(10/161( انظر: فتح العزيز للرافعي )12)
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فإذا استعار مدين وإن تعدد عبًدا أو  )معري(ال مبا يضره، وبتعدد  ،يالحظ جانبه مبا ينفعه
عبدين استوت قيمتهما أو اختلفت من مالكني لرهنه أو رهنهما من واحد أو أكثر ففعل مث 

أو مع  ،أو أحد العبدين ،منه لفكاك نصف العبد (1)[)بقصد(قضى نصف الدين فإن كان ]
خبالف ما إذا قصد  ،مث جعله عن ذلك انفك  الرهن عنه؛ نظرًا إىل تعدد املالك ،قاإلطال
  ،نظري ما مر   ،وال وارث له يقوم مقامه ،أو مل يعرف حاله ،أو أطلق مث جعله عنهما ،الشيوع

كما قررته   ،(4)بقصد املتعلق بتعدد العقد ]أيًضا[ (3)]قوله[ (2)كما أفاد ذلك زايدة املصنف
 . (5)فيه

 (8)إذا جهل أنه ملالكني؛ ]ألن [ (7)فللمرهتن ]اخليار[ (6)لو كان الرهن مشروطًا ]يف بيع[و 
 أ[/149]وقي د ،مقتضى الرهن املطلق أن ال ينفك منه شيء إال بعد الفراغ من اجلميع

فريهن  ،أبن ايذن كل منهما يف رهن نصيبه بنصف الدين ،ما هنا أخًذا من النص (9)الزركشي
]فلو قاال: "أعرانك العبد لرتهنه بدينك" مل ينفك نصيب أحدمها  ،ميع جبميع الديناملستعري اجل

وفيما علل به نظر؛ ألن  كاًل منهما  ،مبا ذكر؛ ألن  كاًل منهما رضي برهن اجلميع جبميع الدين[

                                 
 ( يف )ب( "بقصده". 1)
  .(2/183انظر: إخالص الناوي البن املقرئ ) (2)
 ( يف )ب( "قبوله". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
(، التهذيب للبغوي 3/518( ينفك بتعدد املعري على األظهرمن القولني انظر: الوسيط للغزايل )5)

  .(4/109(، روضة الطالبني للنووي )10/160(، فتح العزيز للرافعي )4/68)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
  .(3/100( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )9)
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لو رهن اثنان  ،(3)وغريه (2)وال شاهد له يف قول املتويل ،رضاه يف رهن حصته (1)إمنا ]يؤثر[
  (4)ا بدين لرجل على آخر ال تنفك حصة أحدمها بدفع شيء من الدين؛ ألن  ]نصيب[عبدمه

 كل منهما رهن جبميع الدين؛ لظهور الفرق بني رهن املالك ورهن املستعري. 
لعدم التهمة، فإن ابع  )مل يبع إال حبضوره(؛يف بيع الرهن  )للمرهتن(الراهن  )ولو أذن(
حااًل ومل يقدر له الثمن؛ ألن ه حينئذ يبيعه لغرض نفسه  لكن إن كان دينه ،يف غيبته مل يصح

إذا أوىف مثن املرهون  (6)وقي ده األذرعي حبثًا ]مبا[ ،و ترك االحتياط (5)فيت هم يف االستعجال/
 ،األمثان (7)فيصح؛ ألن ه حينئذ حيرص على ]أقل[ ،وإال وقد يعسر االستيفاء من غريه ،ابلدين

اه لكن   ،فال هتمة ويصرب  ،ويوج ه أبن ه قد يستعجل ألخذ بعض حقه ،كالمهم يرد هوله اجت 
إال أن أيذن له  ،فإن كان الدين مؤجاًل صح   ،ب[ موجودة/149] (8)]فالتهمة[ ،ابلباقي ليساره

إذ ال هتمة، نعم إن وجد  ،وإن قدر الثمن صح أيًضا ،مع ذلك يف استيفاء حقه للتهمة حينئذ
على البيع من  (10)ما مل ينص  ]له[ (9)كما يف الشرح الصغري  ،بدونه راغًبا أبكثر مما قدر له مل يبع

                                 
 ( يف )ب( "يورث". 1)
  .(2/176( انظر: النقل عنه. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( يف )ب( زايدة "و". 3)
 ( يف )ب( "سبب". 4)
  .أ[ من نسخة )ب(/136]ل( هناية 5)
 ( يف )ب( "إمنا". 6)
 ( يف )ب( "أكثر". 7)
 ( يف )ب( "والتهمة". 8)
  .(3/101النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري ) ( ذكرها يف ابب الوكالة9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
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واستوِف الثمن  )بعه ّل(الراهن للمرهتن  )قال(كما ال خيفى   (1)األوىل وإن ]كان[ )فإن(معني 
 ،وأطلق فلم يقل يل وال لك )بعه(قال  )أو( (2)واستوف الثمن لك[ )لك(قال بعه  )أو(لك ]

قال بعه يل  )استوف الثمن لك أو( الصورتني السابقتني لكن قال هنا كما قال يف)و(
وصح ما  ،من البيع أو االستيفاء يف الصور كلها )ّل مث لك فسد ما للمرهتن(واستوف الثمن 

 ،كما تومئ إليه عبارته  ،للراهن ففي األوىل والثالثة كالرابعة اآلتية؛ يصح البيع إن حضر الراهن
ويف الثانية  ،ومل يوجد ،؛ ألن ه مرتتب على صحة القبض للراهنال االستيفاء ،خبالف عبارة أصله

وأما البيع فألنه ال يتصور أن يبيع اإلنسان مال غريه  ،أما االستيفاء فلما ذكر ،ال يصحان
ومىت قبض  ،الحتاد القابض واملقبض ،ويف الرابعة يصحان للراهن ال االستيفاء للمرهتن ،لنفسه

وإن طرأت له ني ة  أ[/501] ،(4)الراهن كان ]أمانة[ (3)ده[املرهتن الثمن فيما ذكر ]بقص
سواء استوىف املقدر مبا قدر به من حنو   ،أو بقصد نفسه صار مضمواًن عليه (5)إمساكه ]لنفسه[

فله يف الضمان حكم  ،خالفًا ملا يومهه كالم الشارح؛ ألن ه قبض فاسد ،كيل أو وزن أم ال
والوارث لغرماء  ،ائن يف بيع مال غرميه لالستيفاء منهوإذن املدين أو القاضي للد ،الصحيح

كإذن الراهن للمرهتن يف بيع   ،والسيد للمجين عليه يف بيع اجلاين لذلك ،امليت يف بيع الرتكة
عنده رهًنا  )ارهتان عبدمها(رجل على اثنني  )وإن ادرعى( ،فيأيت فيه مجيع ما تقرر ،(6)املرهون

                                 
 ( ساقطة من )أ،ب(. 1)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 2)
 صد". ( يف )ب( "بق3)
 ( يف )ب( "أما". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
(، فتح العزيز للرافعي 177-6/176( ترجيح االوجه يف مجيع الصور انظر: الوسيط للغزايل )6)

  .(89-4/88(، روضة الطالبني للنووي )10/166-168)
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 )فنصيبه( ،وكذبه اآلخر ،منهما فيما ادعاه )فصدقه واحد( ،له عليهما نصفني )مبائة(الزًما 
من املصدق  )ويقبل( ،والقول قول املكذب يف نصيبه بيمينه ،)رهن خبمسني(أي املصدق 

فإن شهد معه آخر  ،(3)دفع ]ضرر[ (2)عن جلب نفع ]و[ (1)خللوها/ )شهادته على املكذب(
أي:  )حصته(املد عى عليهما  نكر كلٌّ من()فإن أ ،ثبت رهن اجلميع (5)حلف املد عي (4)]و[

أنه  )وشهد على اآلخر( ،وأن شريكه رهن أو سكت عن شريكه ،رهنها أبن زعم أنه ما رهنها
وإن تعم دا فالكذبة الواحدة ال توجب  ،فرمبا نسيا ،(6))قبلت شهادته( ،رهن حصته وأقبضها

وإن كان أحدمها   ،ما بعدوهلذا لو ختاصم اثنان يف شيء قبلت شهادهت ،ب[/150الفسق ]
أم ا  ،ما إذا مل ينضم  غريها إليها (8)أبن حمل كوهنا غري مفسقة/ ،(7)وانزع فيه اإلسنوي ،كاذابً 

ورد  أبن شرط كون اجلحد  ،فيفسق بذلك ،هنا فبتقدير تعم ده يكون جاحًدا حلق   واجب عليه
 (9)وقي د البلقيين ،وفيه وقفة ،يقةوهنا مل يفت إال حق  الوث ،مفسًقا أن يفوت املالية على الغري

قبول الشهادة مبا إذا مل يصر ح املد عي بظلمهما ابإلنكار بال أتويل؛ ألن  تصرحيه بذلك يقتضي 
فإن الكالم  ،وفيه نظر ،بدليل الغيبة ،ورد  أبن ليس كل ظلم خال عن أتويل مفسًقا ،تفسيقهما

ا صغرية على  ،سقوكل ظلم كذلك خال عن التأويل مف ،يف ظلم هو كبرية وال ترد الغيبة؛ ألهن 
                                 

  .أ[ من نسخة )ج(/252]ل( هناية 1)
 ( يف )ب( "أو". 2)
 ( يف )ب( "ضر". 3)
 أو". ( يف )ب( "4)
 ( يف )أ( زايدة "املدعي". 5)
 ( يف )ب( زايدة "عليه". 6)
  .(5/375( انظر: املهمات لألسنوي)7)
  .ب[ من نسخة )ب(/136]ل( هناية 8)
  .(4/299( النقل عنه انظر: هناية احملتاج للرملي )9)
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 تفصيل أييت فيها، فالوجه ما قاله البلقيين. 
مبائة هلما عليه  )أنه رهنهما عبده(على واحد  )ادرعيا(تعدد املرهتن فقط كاثنني  )وإن(

من العبد  )ثبت له النصف( ،منهما )واحًدا(املدعى عليه  )فصدرق( ،وأقبضامها إايه ،مثاًل 
، وحمل ه  )للمكذرب(املصد ق  )وشهد( ،كما اد عى  ،رهًنا خبمسني )حيث ال برهن النصف ملا مر 

أو من ا  أ[/151] ،فإن كان شريكه فيه كأن قاال: رهنته من مورثنا ،بينهما فيما اد عياه شركة(
وال  ،للتهمة يف دفع مزامحة الشريك عن نفسه فيما سلم له ،مل تقبل شهادته له ،صفقة واحدة
 ،عبده (1)ولو اد عى كل من اثنني أن زيًدا ]رهنه[ ،أو كذ هبما ،فيما لو صدقهما خيفى احلكم
 (2)وإن صدق أحدمها قضى له ومل ]حيلف[ ،فكذهبما حلف لكل منهما مييًنا ،وأقبضه إايه

ورج حه  ،(5)والبويطي ،(4)ونص  عليه يف املختصر ،(3)لآلخر كما قاله مجٌع متقد مون
فقول  ،فلم يكن لوجوب اليمني عليه وجه ،لو رجع عن إقراره مل يفد قالوا: ألنه ،(6)الشيخان
وفارق نظريه يف اإلقرار  ،غلط" ليس يف حمله (8)"ما يف أصل الروضة سهو ]أو[ :(7)اإلسنوي

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )أ،ج( "خيلف". 2)
  .(4/72(، التهذيب للبغوي )6/266( انظر: هناية املطلب للجويين )3)
قال يف املختصر: ولو رهن عبده رجلني وأقر لكل واحد منهما بقبضه كله ابلرهن، وادعى كل واحد منهما ( 4)

أن رهنه وقبضه كان قبل صاحبه، وليس الرهن يف يدي واحد منهما فصدق الراهن أحدمها فالقول قول 
 أحلف وكان الرهن مفسوخا. وكذلك لو كان يف أيديهما معا. الراهن وال ميني عليه. ولو أنكر أيهما األول 

  .(8/197انظر: خمتصر املزين) 
 (.652-651ص)( انظر: خمتصر البويطي 5)
  .(4/115(، روضة الطالبني للنووي )10/174( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
 ( 5/375( انظر: املهمات لألسنوي)7)
 ملهمات لألسنوي. ( يف )أ،ج( "و" واملثبت من)ب( وا8)
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 ،وهو الذمة ،خبالف ما هنا؛ ألن  له مراًدا ،والدعاوى أبنه لو مل حيلف فيهما لبطل احلق أصاًل 
فإن مل يد ع السبق أو اد عاه وقال ال أعرف السابق فصدقاه  ،ن صدقهماوإ ،ومل يفت إال التوثق

فإن حلفا أو نكال  ،فإن نكل رد ت اليمني ،وإن كذابه صدق بيمينه ،حكم ببطالن العقد
وإن حلف أحدمها  ،وقف للبيان ،حكم ببطالن العقد، نعم إن قال عرفت السابق وأنسيته

إذ ال  ،وإن كان العبد يف يد اآلخر ،ه قضي لهوإن صدق أحدمها يف السبق وعين ،قضي له
واالعتبار  ،(1)وال حيلف للمكذب على ما مر  عن الشيخني ،ب[ على الرهن/151والية لليد ]

 ،ولو قال: "رهنت عبد أحدكما ونسيته" حلف على نفي العلم ،ال العقد ،القبض (2)]سبق[
ن حلفا أو نكال بطل العقد، وإن فإن نكل رد ت اليمني عليهما، فإ ،ويبقى التداعي بينهما

 حلف أحدمها قضي له.
 
 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 (. 4/115(، روضة الطالبني للنووي )10/174( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 ( يف )ب( "بسبق". 2)
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 التَّفليس)باب( يف 

أي: صار إىل  ،الذي هو مصدر أفلس ،أي: نسبة لإلفالس ،وهو لغة: مصدر فلسه
النداء  (4)]بصيغة[ (3)هو ]أي: لغة[ (2)ومن مث قال يف الروضة ،(1)حالة ليس معه فيها فلس

وشرًعا جعل  ،اليت هي أخس األموال ،وشهرة بصفة اإلفالس املأخوذ من الفلوس ،على املفلس
 بشرطه اآليت.  ،مينعه من التصرف يف ماله (5)احلاكم املديون مفلًسا/

وابع ماله  (6)[  ] واألصل فيه ما صح: أنه صلى هللا عليه وسلم حجر على معاذ

يف دين كان عليه وقسمه بني غرمائه فأصاهبم مخسة أسباع حقوقهم فقال هلم النيب صلى هللا 
 .(7)«ليس لكم إال ذلك»عليه وسلم: 

                                 
هي: قطعة من النحاس يتعامل هبا الناس. وقيل نوع من النقود املضروبة من غري الذهب  ( الفلس1)

جيمع على أفلس يف القلة، والكثري فلوس. وقد أفلس الرجل: صار مفلسا،   والفضة قيمتها. و الفلس
كأمنا صارت درامهه فلوسا وزيوفا. كما يقال: أخبث الرجل، إذا صار أصحابه خبثاء. انظر: الصحاح 

(، معجم 4/173، جممع حبار األنوار للكجرايت)242(، خمتار الصحاح للرازي ص3/959للفارايب)
 (.350ص)الفقهاء  لغة

  .(4/127( انظر: روضة الطالبني للنووي )2)
 ( يف )ب( "لغة أي". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
  .أ[ من نسخة )ب(/137] ل( هناية 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
 ( هذا احلديث فيه دمج بني حديثني: 7)

( من طريق عبد 6/48ى )،( والبيهقي يف السنن الكرب 3/306األول أخرجه احلاكم يف املستدرك )      
= 
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 .(2)أي: صار ذا يسار ،كأيسر  ،ماله فلوًسا(1)ويقال: من صار/ ،لغة: املعسر (ساملُفل)

سواء أكان  ،)احلال على ماله(كما تفيده اإلضافة   ،( أي: مجيعه)من زاددينهوشرًعا: 
وكفارة مل  ،كنذر مطلق  ،غريه أ[/152]خبالف ،شرط أن يكون فورايً  ،أم هلل تعاىل ،آلدمي

خالفًا  ،هللا يف األميان أنه ال حجر بدين (4)وعلى هذا حيمل إطالق الرافعي ،(3)يعص بسببها
 ومال إليه كالم الشارح. ،(6)وإن جزم به يف اإلسعاد ،حيث أخذ إبطالقه ،(5)لألسنوي

                                 
ن  الرمحن بن كعب، قال: كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، ومل يكن ميسك شيئاً، فلم يزل اي 

غرماؤه، فلو ترك أحد من أجل أحد  –صلى هللا عليه وسلم  –حىت أغرق ماله يف الدين، فكلم النيب 
صلى هللا عليه وسلم  –ع هلم رسول هللا فبا  –صلى هللا عليه وسلم  –لرتكوا معاذاً من أجل رسول هللا 

ماله، حىت قام معاذ بغري شيء، وقال احلاكم: )هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل  –
 خيرجاه(. 

واحلديث الثاين أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب استحباب الوضع من الدين، من      
صلى هللا عليه -رجل يف عهد رسول هللا  حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: أصيب

يف مثار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )تصدقوا عليه(، فتصدق  -وسلم
الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لغرمائه: )خذوا ما وجدمت 

 وليس لكم إال ذلك(. 
 .ب[من نسخة)ج(/252]ل( هناية 1)
 (. 3/470،النهاية البن األثري)195( انظر: حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص2)
 (. 4/127(، روضة الطالبني للنووي )4/5(، الوسيط للغزايل )6/303( انظر: هناية املطلب للجويين )3)
  .دار الكتب العلمية، بريوت ط(12/278( انظر: العزيز للرافعي )4)
  .(383-5/382ات لألسنوي)( انظر: املهم5)
 حتقيق الطالب: عبدهللا سيد أمحد.  121( انظر: االسعاد ص6)
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صلحة إن كان الزًما؛ ألن  فيه م ،ابلدين املذكور )حيجر عليه(: أنه ومن أحكام املفلس
فيضيع حق  (2)وقد يتصرف ]فيه[ ،فيضر الباقني ،خيص بعضهم ابلوفاء (1)للغرماء ]فقد[

بعد  ،لبيان حكمه ؛(4)قررته يعلم أن قوله حيجر عليه مجلة ]مستأنفة[ (3)و ]مما[ ،اجلميع
م يطلقون  (6)[ال ينافيه ما مر يف تعريف ]املفلس (5)]و[ ،ضابطه املفيد لتصوره شرًعا؛ ألهن 

ويصح أن تكون مجلة "حيجر عليه" خربًا عن  ،وإن مل حيجر عليه ،على من هذه صفته املفلس
كام اآلتية من ى فيه األحالذي تتأت ويكون املراد: بيان املفلس ،ومجلة من زاد بداًل منه ،املفلس

 (7)منع التصرف وحنوه.

وأفهم التعريف املذكور املصرح به يف كالمه دون كالم أصله مع ما زيد عليه: أنه ال حجر 
وكذا لو حل بعضه  ،وقد جيد ما يفي به عند توجه املطالبة ،ابملؤجل؛ إذ ال مطالبة به يف احلال

خبالف احلجر؛  (8)جل إال ابملوت أو ابلردة املتصلة بهوال حيل املؤ  ،وكان احلال قدرًا ال حيجر به
خبالف  ،غري فائت ،ليكتسب يف مدته املديون ،ب[ األجل من التخفيف/152ألن  مقصود ]

                                 
 ( يف )ب( "وقد". 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )أ( "مبا". 3)
 ( يف )أ( "مستأبقة". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )ب( "التفليس". 6)
(، هناية احملتاج للرملي 2/183األنصاري ) (، أسىن املطالب لزكراي20/383( انظر: اهلداية لإلسنوي)7)

(4/311-312 .) 
 ( يف )ج( زايدة "أو اسرتقاق احلريب". 8)
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]واعرتض أبنه خمالف لكالم  ،أنه حيل ابجلنون ،(1)ووقع يف أصل الروضة ،املوت خلراب الذمة به
لكنهما  ،وقياسه أنه ال حيل ابالسرتقاق ،ل بهعدم احللو  (2)وأبنه صحح يف تنقيحه ،الرافعي

مل يدخر منها شيء  وإذا بيعت أموال املفلس ،(3)ونقاله عن النص[ ،جزما يف الكتابة خبالفه
وسيأيت يف اجلهاد حكم سفر من عليه دين  ،فإن حل قبل القسمة التحق ابحلال ،للمؤجل
 (7)و ]لو[ ،مث وال ابملساوي ملاله والناقص عنه (6)و ]من[ ،صله هناأ (5)و ]كررها[ ،(4)]حال[

وسيأيت أن املمتنع من وفاء  ،وإن مل يكن كسواًب للتمكن من الطلب والوفاء ،ابألعيان املشرتاة
لكن احلجر  ،كسواًب كان أو ال  ،وإن ساوى ماله دينه ،دينه إذا سأل غرميه احلجر عليه أجيب

وإن طلب السيد  ،(9)كنجوم الكتابةوال ابجلائر   ،(8) يرد على املصنففال ،حينئذ ليس للمفلس

                                 
( قال الرافعي مانصه: "أن من عليه الدين املؤجل لو جن هل حيل عليه االجل وان احللول يف صورة 1)

وارث عن امليت". انظر: اجلنون أوىل الن اجملنون الاستقالل له كامليت وله قيم ينوب عنه كما ينوب ال
  .(10/201فتح العزيز للرافعي )

( قال األذرعي: إنه سهو فقد صحح يف تنقيحه عدم احللول به، وال حيل إال ابملوت أو ابلردة املتصلة 2)
  .(2/184به. النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )

  ( ليست يف )ج(، ويف )ج(: وسيأيت ما فيه يف الضمان.3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب( "كرها". 5)
 ( ساقطة من )أ،ب(. 6)
 ( يف )أ( "وال". 7)
 (.2/186( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )8)
 ( الكتابة يف اللغة: الضم واجلمع، فسمي هبا هذا العقد لضم النجوم بعضها إىل بعض.9)

قه مبال يرتاضيان به إىل جنوم يتفقان عليها. وشرًعا: أن يعقد السيد مع عبده عقد معاوضة يف عت     
وجنوم" الكتابة، وأصله أن العرب كانت جتعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حللول ديوهنا 
= 
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]كمغصوب  ،واملراد مباله ماله العيين املتمكن من األداء منه ،لتمكن املدين من إسقاطه ،احلجر
كما   (2)يعتربان[]فال  ،كمغصوب وغائب  ،أما املنافع وماال يتمكن من األداء منه (1)وغائب[

]أما املنافع وماال يتمكن من األداء منه كمغصوب وغائب فال  ،(3)وغريه ،حبثه اإلسنوي
أي:  ،حااًل على مليء مقر بهأ[ /315]وحبث اإلسنوي أيًضا اعتبار الدين إن كان ،(4)يعتربان[

مليء مقر مل فقال: إن كان الدين على  (5)ومما حبثه صرح البغوي يف فتاويه ،أو عليه به بينة
منع  (7)وحبث ابن الرفعة ،وهو ال يفيدهم ،وإال حجر؛ ألن  حقوق الغرماء حالة(6)حيجر عليه/

ورد أبن له فوائد كاملنع من التصرف إبذن  ،احلجر إن كان ماله مرهواًن؛ لعدم الفائدة فيه
وعلى  ،دين وعليه ،وعليه فلو مات وله ورثة وتركة ،وفيما عساه حيدث ابصطياد وحنوه ،املرهتن

وإن كان مرهواًن بدين املورث؛  ،فللحاكم احلجر على الوارث املدين يف نصيبه ،أحد ورثته دين
 وما نقل عن األزرق مما خيالف ذلك ضعيف.  ،ألن ه قد يفكه ويقسمه ويضيعه على غرمائه

وهل يكفي املنع من  ،(8)واجتهادإال احلاكم؛ ألن ه حيتاج إىل نظر  وال حيجر على املفلس

                                 
وغريها فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مايل، أي الثراي، وكذا ابقي املنازل. انظر: احلاوي الكبري 

 (.4/665وار للكجرايت )(، جممع حبار األن18/140للماوردي )
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب( "للمعتربان". 2)
 (. 384-5/383( انظر: املهمات لألسنوي )3)
 ( العبارة غري موجودة يف )أ،ب(. 4)
 . (186-185ص)( انظر: فتاوي البغوي 5)
 ب[ من نسخة)ب( /137( هناية ل]6)
 (. 9/485( انظر: كفاية النبيه البن الرفعة ) 7)
  .(4/312(، هناية احملتاج للرملي )2/183انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) (8)
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فال يقع به  ،التصرف أو ال بد أن يقول حجرت ابلفلس؛ إذ منع التصرف من أحكام احلجر
وجياب عن تعليل  ،وقضية ما مر يف تعريف التفليس شرًعا ترجيح األول ،(1)احلجر وجهان

 ،يقع به ممنوعة ودعوى أنه من أحكامه فال ،فاكتفى به عنه ،الثاين أبن املنع يستلزم احلجر
ب[ /153وإن مل يتعذر ] ،وكان الطالب غري املفلس ،وجيب عليه احلجر إذا وجدت شروطه

أبن له  ،بال فائدة مردود (3)الوجوب مبا إذا تعذر؛ ألن ه ضرر/( 2)وتقييد ]السبكي[ ،البيع حااًل 
  ه(.)بطلبوإمنا حيجر احلاكم عليه  ،فوائد من بعضها

فيطلب  ،أو علم القاضي ،إبقراره أو بينة ،وصورته: أن يثبت غرماؤه الدين الذي عليه
 .(4)كما قاله السبكي  ،وإال مل يكف طلبه ،دوهنم

شرط أن ال يفي ماله بدين  ،وإن كان له غرمي أو غرماء غريه ،له )غرمي(بطلب  )أو(
وكالمه هنا  ،(6)واعتمده املصنف ،قواهو  ،(5)وإن وىف بدين الطالب كما نقله يف الروضة ،اجلميع

                                 
 ( اللفظ الذي يقع به احلجر وجهان: 1)

أحدمها: وهو اختيار البغداديني أن يقول احلاكم: قد وقفت مالك ومنعتك من التصرف فيه؛ ألن هذا      
 هو املقصود ابحلجر. 

ين: أن يقول: حجرت عليك ابلفلس؛ ألن احلجر يتنوع ولكل واحد منه والثاين: وهو اختيار البصري      
حكم فال بد من التصريح به ليمتاز عن غريه؛ وألن وقف املال واملنع من التصرف من أحكام احلجر 

(،  5/367) (، حبراملذهب للروايين319-6/318) فلم يقع به احلجر. انظر: احلاوي الكبريللماوردي
 (. 9/485) لرفعةكفاية النبيه البن ا

 ( ساقطة من )أ(. 2)
  .أ[ من نسخة)ج(/253( هناية ل]3)
 حتقيق الطالب فواز القايدي.  326-325( انظر: االبتهاج للسبكي ص4)
 (.4/128( انظر: روضة الطالبني للنووي )5)
  .(2/186( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )6)
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كأصله من اعتبار دين   ،(1)لكن الذي فيها كأصلها قبل ذلك هو ما يف املنهاج ،دال عليه
وإال  ،كما هو ظاهر  ،مامل يبادر ألدائه (2)]أي[ ،فإن كان قدر احلجر به حجر ،امللتمس فقط

وإمنا توقف احلجر على  ،مبل يعمه ،مث ال خيتص أثر احلجر ابمللتمس ،وهو املعتمد ،فال
وبعض الغرماء بشرطه  وألن لكل من املفلس ،االلتماس؛ ألن ه حلق الغرماء وهم أهل رشد

 (6)]قاله[ (5)كان بطلبه  (4)[  وروي أن احلجر على معاذ ] ،ظاهرًا (3)املذكور فيه ]غرًضا[

 : "واألول أصوب".(10)قال الزركشي ،الغرماء (9)[أنه كان ]بسؤال (8)ويف النهاية ،(7)الرافعي

]نعم إن كان الدين  ،ملا مر ،خبالف الغرماء ،وال جيب احلجر عند طلب املفلس
وكالم املصنف وغريه اآليت دال  ،(11)كما حبثه مجع  ،لنحو يتم وجهه عامة وجبأ[ /415]

وفيما أييت  ، اجملرور من غري إعادة اجلار الواقع له هناوالعطف على الضمري ،(12)عليه ابألوىل[

                                 
 (.120ص)( انظر: منهاج الطالبني للنووي 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ب( "عرضاً". 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 ( تقدم خترجيه. 5)
 ( يف )أ( "قال". 6)
  .(201-10/200( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
  .(306-6/305( هناية املطلب للجويين )8)
 ( يف )أ( "سؤال". 9)
  .(2/184( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )10)
 .حتقيق الطالب عبدهللا سيد أمحد124لزركشي كاألذرعي. انظر: اإلسعاد ص( قال ا11)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 12)
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 ،بل وال ضعف عند مجاعة ،على أنه ال شذوذ فيه ،قريًبا كثري يف كالمه دعاه إليه االختصار
لكن قيده  ،(1)وأفهم كالم املصنف أنه ال حيجر لدين الغائبني؛ ألن ه ال يستويف ماهلم يف الذمم

وحمله  ،قال: وإال لزم احلاكم قبضه قطًعا ،ذا كان املديون ثقة مليًئامبا إ (3)كالفارقي  (2)اإلسنوي
وكالم  ،كما يعلم مما أييت يف الوديعة  ،وإال مل جيز له قطًعا ،أن يسلم ما إذا كان احلاكم أميًنا

 ،أي: هبذا القيد الذي ذكرته ،رهن يقبضه احلاكم (5)يدل على أن الدين إذا كان ]به[ (4)األم
خبالف ما إذا مل يكن له  ،كصيب حجر يف ماله على وليه  ،حمجورًا عليه شرًعا لسولو كان املف

ابصطياد وحنوه  (7)فيما عساه حيدث/ ،قد يقال جيوز منًعا له من التصرف (6)وقول الرافعي ،مال
تبًعا  (9)عليه ]فيه[أبنه خمالف للنص والقياس؛ إذ ما حيدث له إمنا حيجر  ،(8)رده ابن الرفعة

وذلك  ،وقد جيب على احلاكم احلجر من غري طلب ،وما جاز تبًعا ال جيوز قصًدا ،للموجود
وكاملسلمني فيمن مات  ،أو جهة عامة كالفقراء ،فيما إذا كان الدين املوجب للحجر ملسجد

مل و  ،وحمجور عليه بسفه ،وجمنون )أو لنحو طفل( ،وله مال على مفلس ،ب[/154وورثوه ]
 ،(10)فوجب عليه أن يفعل ما فيه مصلحتهم ،يكن هلم ويل؛ ألن  احلاكم انظر يف أمور أولئك

                                 
  .(4/357(، النجم الوهاج للد ِمريي)4/128(، روضة الطالبني)10/200( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
  .(5/386( انظر: املهمات لألسنوي)2)
  .(2/184ملطالب لزكراي األنصاري )( النقل عن الفاراقي. انظر: أسىن ا3)
 (. 8/89( وقال الشافعي مانصه "وليس يف الدين شيء حيبس عنه صاحب الدين". انظراألم للشافعي )4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
  .(10/199( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
  .أ[ من نسخة)ب(/138( هناية ل]7)
 .قيق الطالب: انصر صاحل ابحاجحت 213( انظر: املطلب العايل البن الرفعة ص8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 (. 2/184(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/128(، روضه الطالبني )10/200انظر: فتح العزيز للرافعي )( 10)
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وعبارته أقرب إىل مشول مسألة املسجد وما  ،وإال جاز ،أما إذا كان هلم ويل فإن طلبه وجب
أوضح من حيث تنصيصها على السفيه  (1)وإن كانت عبارة أصله ،من عبارة أصله ،بعده

 دوهنما.  ،وإمكان طلبه ،بصحة عبارته ،فرق بينه وبني الصيب واجملنونالدافع لتخيل 

عيًنا   ،)يفوت ماله( (3)كل ]تصرف[)من ( (2): أنه ]مينع[ومعىن احلجر على املفلس
وإعتاق  ،وهبة ،كبيع  ،مبتدأ ،ابإلنشاء )حًيا(بقيد زاده بقوله:  ،(4)أو منفعة ،أو ديًنا ،كان

 ،كالرهن  ،لتعلق حقهم ابألعيان ،أو منهم ،ولو إبذن الغرماء ،وشراء تعني ،وكتابة ،ورهن ،منجر
من منع الشراء ابلعني مالو دفع له احلاكم كل يوم  (6)واستثىن األذرعي ،(5)والحتمال غرمي آخر

 وأشار إليه بعضهم.  ،قال: فإنه يصح جزًما فيما يظهر ،فاشرتى هبا ،نفقة له ولعياله

على ما  ،]وقوت يومه[ ،يستثىن أيًضا من الضابط املذكور: تصرفه يف حنو ثياب بدنهو 
يف أ[ /515]واعتمده ،(8)واإلمام والغزايل ،(7)ويعود استيالده كما قاله القاضي ،جزم به بعضهم

                                 
 (.306ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزوين 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
للحاكم أن يشهد عليه، ليحذر الناس معاملته. انظرفتح العزيز للرافعي ( وذكر الشيخان: أنه يستحب 4)

  .(4/130(، روضة الطالبني للنووي )10/204)
(، 10/204(، انظرفتح العزيز للرافعي )4/100(، التهذيب لبغوي)6/9( انظر: الوسيط للغزايل )5)

 (. 4/130روضة الطالبني للنووي )
  .(2/185انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ). من منع الشراء ابلعنيقال األذرعي: وجيب أن يستثىن ( 6)
 (. 2/184( انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
 (.307ص)( انظر: اخلالصه للغزايل 8)
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 قياًسا على املريض والسفيه.  (2)وتدريبه ،وعليه مشى البلقيين يف تصحيحه ،(1)املطلب

ذ إيالد الراهن املعسر كما مر؛ ألن  حجر الراهن أقوى بدليل تقدمي حق املرهتن وإمنا مل ينف
 ،(5)واألذرعي ،فرتجيح السبكي ،هبا على الغرماء (4)واملفلس ]يقدم[ ،التجهيز (3)على مؤن/

حىت ال يصح اإلبراء  ،ومشل كالمهم الدين املؤجل ،(6)]يرد لذلك[ ،عدم نفوذه كهو من الراهن
 (7)فيه نظر. ،سنوي الظاهر خالفهوقول اإل ،منه

وقبول اهلبة  ،واالكتساب ،كاالحتطاب  ،وخرج ابلضابط املذكور: التصرف احملصل للمال
وكذا نصه  ،(8)وليس للغرماء تعلق ]به[ ،ويعتق عليه ،ولو مبن يعتق عليه ،والوصية ،مع القبض

له أبن أجاز وصيته متوقفة وغري املفوت ملا ،احملجورة أابها (10)فيما لو ]أصدقت[ ،(9)يف األم
وإعراضه عن نصيبه من  ،وهو األصح ،بناء على أن إجازته تنفيذ ألعطية مبتدأة ،على إجازته

استفيد من قوله: "ماله" فهو أحسن  ،واختيار التملك واالحرتاز عن هذا ،الغنيمة قبل القسمة

                                 
 حتقيق الطالب انصر صاحل ابحاج.  (،256ص)( انظر: املطلب العايل البن الرفعة 1)
 (.2/89) ( انظر: التدريب للبلقيين2)
 )ج(. ب[ من نسخة/253( هناية ل]3)
 ( يف )ب( "يقدم". 4)
( قال الرملي: ورجح السبكي يف التكملة عدم نفوذه، وعليه جرى األذرعي والزركشي وهو املعتمد. 5)

  .(2/184انظر: حاشية الرملي الكبري)
 ( يف )ب( "رد بذلك". 6)
( هناية احملتاج للرملي 3/104لزكراي األنصاري ) (، الغرر البهية4/358انظر: النجم الوهاج للدِمريي)( 7)

(4/315).  
 ( ساقطة من )أ(. 8)
  .(2/185( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9)
 ( يف )ب( "أصدق". 10)
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 ،والنكاح ،كالطالق  ،أبن مل يصادف املال أصاًل  ،من قول أصله "مايل" وغريه احملصل واملفوت
ب[ /155] (2)و ]املفوت[ ،(1)ونفيه ابللعان ،واستلحاق النسب ،وعفو ،استيفاء ،والقصاص
حىت  ،وال ضرر عليهم فيما ذكر ،والتدبري؛ ألن  احلجر لدفع ضرر الغرماء ،كالوصية  ،بعد املوت

 ،الدين ومؤن التجهيز (5)املال الفاضل ]بني[ (4)/إذ ال ينفذان إال من ثلث ،(3)يف ]األخريين[
وخرج  ،ضعيف (8)من عدم ]صحتها[ ،يف ابب التدبري ،(7)اقتضاه كالم الشيخني (6)]كما[

 اإلتيان. ،والرد ابلعيب ،اإلقرار ،ابإلنشاء مبتدأ

 ،أو البيع ،وبيع بلفظ السلم ،من حنو شراء ،ذمة( (9)[يف])تصرف  ( من املفلس)وصح
 )حااًل بغنب(؛الذي يف ذمته  (13)كان ]العوض[  )ولو( (12)اقرتاض (11)]و[ ،(10)ة ]ذمة[وإجار 

                                 
 ( يف )ب( زايدة "ونفيه ابللعان". 1)
 ( يف )ب( "املوت". 2)
 ( يف )ب( "األخريتني". 3)
  .ب[ من نسخة)ب(/138( هناية ل]4)
 ( يف )ب( "بعد". 5)
 ( يف )ب( "فما". 6)
 (. 12/192( روضة الطالبني للنووي )13/416( انظر: العزيز للرافعي )7)
 ( يف )ب( "صحتهما". 8)
 ( يف )ب( "و". 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
 ( يف )ب( "أو". 11)
 .( يصح على املذهب املشهور، وروى12)

انظر:: فتح العزيز للرافعي قول شاذ: ال يصح.  وقال النووياالمام قوال آخر أنه ال يصح شراؤه كالسفيه 
  .(4/316(، هناية احملتاج للرملي )4/131(، روضة الطالبني للنووي )10/205)

 ( يف )أ( "العرض". 13)
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إذ ما يف ذمته من مثن وحنوه  ،إذ ال ضرر على الغرماء ،يف املعاوضة اليت أوجبته ،أي: مع غبنه
 ،يتعلق حقهم به؛ لتعدي احلجر إليه ،وما أيخذه من مثمن وحنوه مال جديد ،ال يزامحهم
 (1)يار إن جهل إفالسه؛ ألن ه عيب.خلوملعاملة ا

مثاًل ]ولو بعد احلجر يف ذمته على  (3)اشرتاه ]أو ابعه[ (2)]ما[ املفلس )ويرد(
ولو لغري غبطة؛  ،كاإلجارة  ،أي: له ذلك ،خيار اجمللس والشرط (5)سواء )خبيار( ،(4)األوجه[

ملا فيه  ،إن كانت الغبطة يف اإلبقاء )ال يعيب( ،مبتدأ وألنه ليس تصرفًا ،لعدم استقرار ملكه
 ،مل يكن غبطة أصاًل ال يف الرد وال يف اإلبقاء على األوجه (6)]ولو[ ،من تفويت املال بال غرض

وفارق بيعه هبا أبن  ،أي: يف الرد )إال لغبطة( (7)هوغري  ،قوله كأصلهأ[ /615]الذي اقتضاه
وقضية   ،الذي مل يشمله احلجر ،وإمنا هو من أحكام البيع ،منهفيمنع  ،الفسخ ليس تصرفًا مبتدأ
إذ ليس فيه تفويت  ،(9)والدارمي ،وبه صرح القاضي ،(8)دون لزومه ،كالمهم جواز رده حينئذ

                                 
  .(2/185( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
 ( يف )ب( "مما". 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ب(. ( العبارة ساقطة من )4)
 ما اشرتاه مثاًل ولو بعد احلجر بثمن يف ذمته على األوجه.. سواء خيار اجمللس.  ( يف )ج(: ويرد املفلس5)
 ( يف )ب( "أو". 6)
 (.307ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 7)
(، روضة الطالبني للنووي 211-10/210(، فتح العزيز للرافعي )12-4/11( انظر: الوسيط للغزايل )8)

 (. 2/186(، حاشية الرملي الكبري)4/134)
  .(4/318( النقل عنهم. انظر: هناية احملتاج للرملي )9)
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مث  ،وال يشكل عليه مالو اشرتى يف صحته شيًئا ،وإمنا هو امتناع من االكتساب ،(1)]احلاصل[
فإن ما نقصه العيب تفويت حمسوب من  ،فلم يرد ،يف ردهوالغبطة  ،مرض واطلع فيه على عيب

 ،وألن الضرر الالحق للغرماء برتك الرد قد جيرب ابلكسب بعد ،الثلث؛ ألن  حجر املرض أقوى
واالستدالل على كون حجر املرض أقوى أبن أذن الورثة  ،خبالف الضرر الالحق للورثة بذلك

ولو  ،برده ما مر يف بطالن تصرفه املفلس وأذن الغرماء يفيد صحة تصرف ،ال يفيد شيًئا
ماله من الغرماء أو من  إال أن يقال أذهنم له دخل يف النفوذ؛ لقوهلم لو ابع املفلس ،إبذهنم

رأيت  مث ،خبالف أذن الورثة ال دخل له يف النفوذ بوجه ،غريهم إبذهنم وأذن احلاكم صح
وال  ،(3)والشارح أجاب عنه: أبن إمضاء الورثة ال يفيد ]شيًئا[ ،اعرتض مبا ذكرته ،(2)اإلسنوي

وكالمه شامل لرد ما اشرتاه  ،ب[ أجيب به أوىل/156وما ] ،خبالف إمضاء الغرماء ،على وجه
ريه من وغ ،(4)وما وقع يف املنهاج ،وهو ظاهر ،وما اشرتاه أو ابعه يف الذمة بعده ،قبل احلجر

 ذكر األول فقط جمرد تصوير. 

الرد  (5)]ملنع[ ،حبدوث عيب عنده ،أي: العيب القدمي )عن أرشه( املفلس )وال يعفو(
وله الرد بشرطه السابق  ،فلم ميلك إسقاطه ،ملا وجب (6)القهري؛ ألن  العفو عنه ]تفويت[

                                 
 ( يف )أ( "حلاصل". 1)
 (. 393-5/392( انظر: املهمات لألسنوي )2)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
ة يف الرد". انظر: منهاج الطالبني للنووي ( قال مانصه "وله أن يرد ابلعيب ما كان اشرتاه إن كانت الغبط4)

  (.120ص)
 ( يف )ب( "مبنع". 5)
 ( يف )ب( "يفوت". 6)
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يف حقه وحق  أي: املفلس )ونفذ إقراره( ،(2)عبارة أصله خالفًا ملا قد يتوهم من ،(1)ابلرتاضي
وبنسب وجناية يوجب  ،،أو أخذته سوًما من فالن(3)أو استعرته/ ،كغصبت هذا  ،الغرماء بعني

الصور إىل ما بعد (4)وإن أسند لزوم املقر به يف كل من/ ،وبدين عن جناية ،أو حًدا ،قصاًصا
والفرق بني اإلنشاء واإلقرار أن مقصود احلجر منع  ،(5)أو ضعفها ،نتفاء التهمةاحلجر؛ ال

ولو طلب الغرماء ميني  ،واحلجر ال يسلب العبارة عنه ،واإلقرار إخبار ،فألغي إنشاؤه ،التصرف
أخًذا من كالم  ،وفيما أييت حلف ،أو ميني املقر له هنا (6)إذ لو رجع مل ]يفد[ ،املقر مل حيلف

أ[ /715]ونفذ أيًضا إقراره بدين عقد سابق على إقراره  ،وغريه ،(7)اعتمده األذرعيو  ،مجع
لكنه ال  ،خالفًا ملا يومهه كالم احلاوي ،فإنه وإن نفذ يف حقه ،بعد احلجر )بدين عقد الحق(

ولو أطلق اإلقرار  ،فال يزاحم املقر له الغرماء؛ لتقصريه مبعاملة املفلس ،)يف حق غرمي(ينفذ 
ومل يسنده إىل ما قبل  ،أو أسنده إىل معاملة ،أو إتالف ،ابلدين أبن مل يسنده إىل معاملة

 ،وإال نزل اإلقرار به على أقل املراتب ،فإن أمكنت مراجعته روجع ،وال إىل ما بعده ،احلجر
؛ الحتمال أنه عن (8)لهفيبطل خالفًا ملا يومهه كالمه كأص ،وهو ما بعد احلجر؛ ألن ه احملقق

                                 
  .(3/105( انظر: الغرر البهيه لزكراي األنصاري )1)
 . (307ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 2)
 أ[ من نسخة)ج( /254( هناية ل]3)
 أ[ من نسخة)ب( /139( هناية ل]4)
(، التهذيب للبغوي 322-6/321من القولني انظر: احلاوي الكبري للماوردي ) ( على األظهر5)

 .(148-6/147(، البيان للعمراين )4/103)
 ( يف )ب( "يقبل". 6)
  .(2/185. النقل عنه وعن االذرعي انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )( كابن الصباغ7)
 (.307ص)  حيلف الغرمي " انظر: احلاوي الصغري( وقال مانصه "مل8)
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 ،وتزاحم به الغرماء ،ال يبطل (2)يقبل احلجر املوهم ]أبنه[ (1)وتعبري الروضة ،معاملة بعد احلجر
بنكوله مع حلف  ،وثبوت دين عليه ،(3)كما تقرر  ،وصوابه بعد احلجر ،سبق قلم قال مجع

أو  ،فردت اليمني عليه ،اديًنا أو عينً  (4)ولو ادعى ]هو أو وارثه[ ،كإقراره فيما ذكر  ،املدعي
أو  ،وهو املفلس ،حلف املدعي ،أو أقام شاهًدا ليحلف معه ،وجبت عليه لالستظهار

يف الصور  ،عن اليمني أو وارث( ،)وال حيلف غرمي إن نكل مفلس ،ألنه املدعي ؛(5)]وارثه[
 .(6)الثالث

 : فألن حق الغرمي عليه ال على املدعى عليه. أما إذا نكل املفلس

بل  ،واإلثبات له ليس إليه ،فألن حق الغرمي فيما يثبت للميت :(7)وأما إذا نكل ]وارثه[
 لوارثه. 

]أو من له عني حتت  ب[ الغرمي ابتداء على مدين املفلس/157] )وال يدعي(

                                 
( قال مانصه" قلت: هذا ظاهر إن تعذرت مراجعة املقر. فإن أمكنت، فينبغي أن يراجع ؛ ألنه يقبل 1)

  .(4/132إقراره. وهللا أعلم. " انظر: روضة الطالبني للنووي )
 ( يف )ب( "أنه". 2)
  .(2/185( انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 ( يف )ب( "هذا ووارثه". 4)
 ( يف )ب( "الوارث". 5)
( من مات وعليه دين، فادعى وارثه دينا له على رجل، وأقام شاهدا وحلف معه، ثبت احلق وجعل يف 6)

تركته. فإن مل حيلف مل ترد اليمني على الغرماء على القول اجلديد انظر: احلاوي الكبري للماوردي 
  .(4/135(، روضة الطالبني للنووي )10/213يز للرافعي )(، فتح العز 6/328-329)

 ( يف )ب( "الوارث". 7)
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وال وارث  ،له مل يقبلها هو وال وارثه بعد موته؛ ألن ه غري مالك قبل وصية()وال ي ،(2)(1)يده[
 ،بل إذا ثبت تعلق حقه به ،ليس له إثبات حق غريه ملصلحته (4)وأيًضا ]فالغرمي[ ،(3)للمالك

حذرًا من  ،تبًعا للرافعي ،(6)؛ لقياس ما قبله ]عليه[(5)وأبدل قوله أصله كما ال ]يدعي املشرتي[
وعلم ابألوىل أن هذه  ،مع رعاية االختصار ،اخلالف يف صوريت الدعوى والوصية ففي ،توهم

على ما يصرح به   ،]والعني فما ذكر كالدين ،غري املفلس (8)]خلصم[ (7)األمور ال تثبت ]أيًضا[
أن  ،ريهوغ ،وجرى عليه السبكي ،(9)لكن الذي يلخص من كالم ابن الصالح ،كالمهم هنا

 ،وقد بينت ما يف ذلك يف إفتاء مبسوط ،ويدعي هبا ،بل حيلف الغرمي ،العني ليست كالدين
أو مأذونه  ،بنفسه وجواًب بعد احلجر على املفلس )وابع القاضي( ،(10)ويبلى فيه إىل الفرق[

 ،خالفًا للسبكي ،(11)الشيخان ويسن كما قاله ،وال حيبسه حىت يبيع ،من املال )ما ثبت له(

                                 
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 1)
( األصح أن الغرمي هاهنا ال يبتدئ ابلدعوى على اإلنسان أبن للمفلس عليه حقا خبالف امليت، وقال 2)

(، فتح 4/13الوسيط للغزايل )الشيخ أبو حممد: إذا قلنا حيلف ال يبعد أن يدعي ابتداء به انظر: 
  .(4/135(، روضه الطالبني )10/214العزيز للرافعي )

  .(214-10/213(، فتح العزيز للرافعي )4/108( انظر: التهذيب للبغوي )3)
 ( يف )ب( "لغرمي". 4)
 ( يف )أ( "عي املسرب". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( ساقطة من )ب(. 7)
 ( يف )ب( "خبصم". 8)
  .(2/589: فتاوي ابن الصالح )( انظر9)
 ( العبارة من قوله "والعني" إىل هنا ساقطة من )أ(. 10)
، استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته، لئال يطول ( وذكر الشيخان: إذا حجر احلاكم على املفلس11)

  .(4/141للنووي )(، روضة الطالبني 10/217زمن احلجر انظر: فتح العزيز للرافعي )
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وإيصال  ،(1)ومبادرة لرباءة ]ذمته[ ،؛ لئال يطول حبسه إن حبس)سريًعا(أن يكون بيعه لذلك 
اشرتطه من زايدته من (3)وما/ ،وال يفرط يف االستعجال؛ لئال تباع ببخس ،(2)احلق ]لدونه[

 ،تبًعا للقاضي ،ةهو ما قاله ابن الرفع ،توقف بيع القاضي ملاله على ثبوت أنه ملكه
ورجح  ،؛ ألن  بيعه حكم أبنه له إذ تصرفه بعد الرفع إليه حكم كما أييت يف الفرائض(4)واملاوردي
وعضده  ،يف موضع آخر االكتفاء ابليد ،(5)وابن الرفعة ،واملاوردي ،كالعبادي  ،السبكي
اإلمجاع الفعلي  وأبن ،أفىت مبا يوافقه ،(7)أبن ابن الصالح ،(6)كاألذرعيأ[  /815] ،الزركشي

وهو سبيل من أن أيذن  ،وإن مل يكن مث منازع؛ ألن  تصرفه حكم كما مر ،واألوجه األول ،عليه
إبذن احلاكم؛ ليقع  ،أو وكيله ،ويؤيده قوهلم األوىل أن يتوىل البيع املالك ،للمالك يف بيعه

 ،واجلاين ،مث املرهون ،هويبدأ ببيع ما يسرع فساد ،أبنه ملكه ،وال حيتاج إىل بينة ،اإلشهاد عليه
قال مجع  ،وهو ما تقدم على مؤن التجهيز؛ لتعجل حق املستحق ،وغريمها مما يتعلق بعني املال

ينبغي عكسه؛ لفوات احلق  :(9)وقال ابن الرفعة ،ويقدم بيع املرهون على اجلاين (8)متقدمون

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب( "لذويه". 2)
  .ب[ من نسخة)ب(/139( هناية ل]3)
 .( 6/332( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )4)
  .(9/474( كفاية النبيه البن الرفعة ) 5)
ب لزكراي ( النقل عن ابن الرفعه والسبكي والقاضي والعبادي والزركشي واالذرعي انظر: اسىن املطال6)

  .(2/189األنصاري )
  .(2/589( انظر: فتاوي ابن الصالح)7)
(، أسىن املطالب 9/498( حكى عن املاوردي، واحملاملي، وغريمها انظر: كفاية النبيه البن الرفعة ) 8)

  .(2/190لزكراي األنصاري )
  .(9/498( انظر: كفاية النبيه البن الرفعة ) 9)
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مث احليوان إال  ،ن الرتكةوعليه فينبغي أن يقدم هنا ما تقدم م ،خبالف املرهون ،بفوات اجلاين
عن اإلبطال مع (3)/صيانة للتدبري ؛(2)كما يصرح به كالم األم  ،عن الكل (1)]فهو حر[ ،املدبر

وهو ما يكون  ،ويبدأ يف كل نوع ابألهم فاألهم ،مث العقار ،مث سائر املنقوالت ،احتمال بقائه
أنه  ،(5)ويف األنوار ،واجب أن هذا الرتتيب (4)وقضية كالم الشيخني ،خشية التلف عليه أكثر
وأن األحسن  ،وغري احليوان مستحب ،أنه يف غري ما يسرع فساده ،(6)مستحب وحبث األذرعي

ويندب أن يبيع   ،وحنمل كالمهم على الغالب ،ب[ إىل اجتهاد احلاكم/158تفويض األمر ]
سوق غرض معترب نعم إن تعلق ابل ،والتهمة فيه أبعد ،كل شيء يف سوقه؛ ألن  الرغبة فيه أكثر

أو ظن  ،ورأى استدعاء أهله ،أو كان يف النقل إليه مؤنة كثرية ،وجب ،أو لغرمائه ،للمفلس
ال  ،بثمن املثل حااًل  (7)وإمنا ]يبيع[ ،كما هو ظاهر  ،الزايدة يف غري سوقه فعل أي وجوابً 

على ما  ،والغرماء خبالفه يرض املفلس (8)ما ]مل[ ،وإن حل قبل القسمة من نقد البلد ،مؤجاًل 
ولو مل يوجد من يشرتيه  ،؛ الحتمال ظهور غرمي آخر(10)وتوقف فيه السبكي ،(9)قاله املتويل

                                 
 ( يف )ب( "فيؤخر". 1)
  .(3/214نظر: األم للشافعي )( ا2)
  .ب[ من نسخة)ج(/254( هناية ل]3)
  .(2/141) (، روضة الطالبني للنووي10/218( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)
  .(1/548( انظر: ألنوار لألردبيلي )5)
  .(2/190( انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 ( يف )ب( "بيع". 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 (. 2/190( انظر: انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )9)
 .حتقيق الطالب: فواز القايدي 348-347( انظر: االبتهاج للسبكي ص10)
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: (2)وقال ابن أيب الدم ،"بال خالف" (1)قال النووي: ،وجب الصرب ،من نقد البلد ،بثمن مثله
 .(3)"يباع املرهون مبا وقع فيه بعد النداء واإلشهار"

بناء على أن القيمة وصف قائم  ،خالف (4)وإن شهد عدالن أنه دون مثن مثله ]فال[
وعليه ففارق  ،فإن قلنا: ما تنتهي إليه الرغبات فواضح؛ ألن  ما دفع فيه هو مثن مثله ،ابلذات

أال ترى أن  ،للبيع (5)حيث عرض ملكه ]فرهنه[ ،أبن الراهن التزم ذلك الرهن مال املفلس
ولو رأى احلاكم  ،كما مر  ،ولو أبكثر من مثن مثله ،املسلم إليه ملا التزم حتصيل املسلم فيه لزمه

 ،ولو ظهر راغب بزايدة وجب القبول يف زمن اخليار ،جاز (6)حقوقهم/أ[ /915]البيع مبثل 
ولو كان  ،النصعن  (7)وحكاه الروايين ،كما مر يف عدل الرهن  ،وإال انفسخ ،وفسخ البيع

إال  ،أو عاوضهم به إن رضوا ،اشرتاه هلم ابلنقد الذي ابع به ،ومل يرضوا إال به ،دينهم غري نقد
وإال  ،وال يسلم هو أو مأذونه مبيًعا قبل قبض مثنه ،عنه (8)يف حنو السلم؛ المتناع ]االعتبار[
                                 

 . 127( انظر: فتاوي النووي ص1)
( هو: إبراهيم بن عبد هللا بن عبد املنعم بن علي بن حممد بن فاتك بن حممد القاضي شهاب الدين أبو 2)

إبسكان امليم احلموي املعروف اببن أيب الدم ولد حبماة يف مجادى األوىل سنة ثالث إسحاق اهلمداين 
ومثانني ومخسمائة من تصانيفه شرح مشكل الوسيط وكتاب أدب القضاء واتريخ تويف حبماة يف 

( 8/115مجادى اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة. انظر: طبقات الشافعيه الكربى للسبكي )
  .(2/99ه البن شهبه)طبقات الشافعي

  .(4/323( النقل عن ايب الدم انظر: هناية احملتاج للرملي )3)
 ( يف )ب( "بال". 4)
 ( يف )ب( "برهنه". 5)
  .أ[ من نسخة)ب(/140( هناية ل]6)
 (. 3/106( انظر: الغرر البهيه لزكراي األنصاري )7)
 ( يف )ب( "االعتياض". 8)
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أو وكيلهم؛ ]ألن  ،وحضور غرمائه ،)حبضوره( ويستحب أن يكون بيع مال املفلس ،ضمن
أو  ،مبا يف ماله من عيب؛ ليأمن الرد وليخرب املفلس ،وأطيب للقلوب ،أنفى للتهمة (1)ذلك[

وما يثبت للمفلس من بيع  ،وألن الغرماء قد يزيدون يف السلعة ،صفة مطلوبة؛ لتكثر فيه الرغبة
أي: نظري من امتنع  )كممتنع( (2)،؛ رعاية حق الغرمي حال كونه يف ذلكماله كما ذكر سببه

فإنه إذا امتنع من أدائه أمره  ،وطالبه به صاحبه ،أبن أيسر ،وجب عليه )حق(أداء  )عن(
]جاز له  ،أو من غريه ،فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وىف  منه ،احلاكم به

 ب[ حضوره حينئذ./159ويسن ] ،كان مبحل واليته  عليه ماله إن (4)]يبيع[ (3)أن[

يف أنه ال يتعني على القاضي بيع  (5)]ملا مر يف الرهن[ اعلم أن املمتنع يفارق املفلس)و(
 ،مع التعزير حببس أو غريه )له إكراه ممتنع( (6))و(]جاز[ ،بل له بيعه كما تقرر ،ماله كاملفلس
وحبث السبكي أن حمل ختيريه بني  ،ال على بيع مجيعه مطلًقا ،يفي ابلدين من مالهعلى بيع ما 

إذا طلب املدعي حقه  ،كما قررته دون كالم أصله  (7)البيع واإلكراه املستفاد من كالم املصنف
واستدل له بكالم  ،فلو عني طريًقا مل جيز للحاكم فعل غريها؛ ألن ه إمنا يفعل سؤاله ،بغري تعيني

ومن مث قال ولده يف توشيحه: "قد يقال ليس للمدعي حق يف إحدى  ،وفيه نظر ،الالقف

                                 
 ( يف )أ( "ألنه". 1)
(، مغين احملتاج للشربيين 6/154(، البيان للعمراين )314-6/313اوي الكبريللماوردي)( انظر: احل2)

  .(4/321(، هناية احملتاج للرملي )3/105)
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( يف )ب( "ابع". 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
  .(2/189( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )7)
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فليعتمد القاضي ما شاء من  ،حقه (1)وإمنا حقه يف خالص ]من[ ،اخلصال حىت يتعني بتعيينه
  .(2)الطرق" انتهى

للخروج  ،(3)لكن إن كان سببه معصية وجب ]فورًا[ ،وال جيب أداء الدين بغري طلب
أو زاد  ،وإن ساوى ماله الدين ،احلجر عليه يف ماله أجيب (4)التمس غرمي ]ممتنع[ولو  ،منها

واملمتنع  واألوىل للحاكم أنه كلما قبض من أمثان أموال املفلس ،عليه على األوجه؛ لئال يتلفه
بعد أ[ /160]غرماءمن ال )فيمن حل دينه(ويف نسخة: ُقسط ابلبناء للمفعول  ،)قسطه(شيًئا 

مؤجل؛ إذ ال حجر به كما  (5)جمموعة دون من دينه/ ،مفردة إليها ،ثبوته بنسبة ديوهنم احلالة
  ،بل إن طلب الغرماء القسمة وجبت ،وإيصال احلق ملستحقه ،وذلك مبادرة لرباءة ذمته ،مر

لغرماء كما وإن طلبها ا ،فإن تعسرت قسمته فله أتخري القسمة ليجتمع ،(6)كما قاله السبكي
  (8)وهو ما يفهمه كالم املصنف ،إطالق إجابتهم ،بعد أن نقال عن النهاية (7)حبثه الشيخان

                                 
  ( ساقطة من)أ(.1)
  .(4/322( النقل عن السبكي والتوشيح انظر: هناية احملتاج للرملي )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ب( "املمتنع". 4)
 .أ[ من نسخة)ج(/255( هناية ل]5)
 حتقيق فواز القايدي 351-350( ونفله السبكي عن العراقيني انظر: االبتهاج للسبكي ص6)
ته وكثرة الديون فله أن يؤخر ليجمع فان أبو التأخري ففى النهاية وان كان يعسر لقل ( قال الشيخان: "7)

(، روضة 10/218إطالق القول أبنه جييبهم والظاهر خالفه" انظر: فتح العزيز للرافعي )
  .(4/142الطالبني)

  .(2/190( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )8)
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كالم السبكي   (2)لكن/ ،(1)وما حبثاه صرح به املاوردي ،وما فيها صرح به مجع ،كأصله
 ،وله اجتاه ،وما قبله على خالفه ،محل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة يف التأخري (3)]يقيد[

 .(4)لو اختذ الغرمي سلمه أوىل ]فأواًل[و 

فيقدم  ،مث حجر عليه ،ودين جناية ،ويستثىن من القسمة مكاتب عليه دين معاملة 
أن  (5)لكن حبث السبكي ،وللمديون غري احملجور عليه أن يقسم كيف شاء ،مث الثاين ،األول

"وهو متجه  :لشارحقال ا ،وجبت التسوية ،الغرماء إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور
أو احلرمان إن ضاق  ،ابلتأخري (7)ومن إضرار ]بعضهم[ ،" فرارًا من الرتجيح بال مرجح(6)]جًدا[

بل يقرضه أمينًا  ،وإذا أتخرت قسمة ما قبضه احلاكم فاألوىل أن ال جيعله عنده للتهمة ،املال
وإمنا  ،ال حاجة به إليه وال يكلف رهًنا؛ ألن ه ،غري مماطل ،يرتضيه الغرماء ،ب[ موسرًا/160]

 ،ويف تكليفه الرهن ببدهلا وبه فارق اعتباره يف التصرف يف مال حنو الطفل ،قبله ملصلحة املفلس

                                 
إذا بيعت فال خيلو أن يكون غرميه واحد أو مجاعة. فإن كان واحدا مل حيبس  ( وأما سائر أموال املفلس1)

عنه مثن ما بيع، ألنه ال مشاركة له فيه وإن كانوا مجاعة وجب أن حيبس أمثان املبيعات حىت تتكامل 
 .مجيعها.... اخل

  .(6/314انظر: احلاوي الكبري للماوردي ) 
  .ب[ من نسخة)ب(/140( هناية ل]2)
 يف )ب( "يفيد". ( 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 .حتقيق فواز القايدي346-345( انظر: االبتهاج للسبكي ص5)
 ( ساقط من )ب(. 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
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رآه القاضي من العدول  (1)فإن اختلفوا أو عينوا غري ثقة ]ممن[ ،فإن فقد أودعه ثقة يرتضونه
أو إخبار حاكم أن ال  ،عند القسمة إقامة بينة (2)وال ]يلزمه[ ،وتلفه عنده من ضمان املفلس

 ،؛ الشتهار احلجر)وإن مل يثبت حصرهم( ،(5)عليهم (4)يقسط ]املال[ (3)]بل[ ،غرمي سواهم
وهذه  ،وخيالف نظريه يف املرياث؛ ألن  الورثة أضبط من الغرماء ،(6)فلو كان مث غرمي لظهر

وألن وجود  ،فال يلزم من اعتبارها يف األضبط اعتبارها يف غريه ،على نفي يعسر مدركهاشهادة 
إذ لو أبرأ أو أعرض أخذ اآلخر  ،وال يتحتم مزامحته ،غرمي آخر ال مينع االستحقاق من أصله

 . (7)والوارث خيالفه يف مجيع ذلك ،اجلميع

ويصح ابلبناء  ،اء للمفعولابلبن )رجع(إذا قسط املوجود على من وجد من الغرماء )و(
                                 

 ( يف )أ( "فإن". 1)
 ( يف )ب( "يلزمهم". 2)
 ( يف )ب( "أبن". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
: ال يقسم احلاكم الرتكة بينهم حىت يقيم بينة ( وقال صاحب "التقريب": خبالف الورثة؛ فإان قد نقول5)

خبرية بباطن أمر املتوىف: أهنم ال يعرفون له واراًث سواهم؛ ألن احلجر يشتهر أمره؛ فيغلب على الظن 
(، روضة 10/219(، فتح العزيز للرافعي )4/14أن لو كان غرمٌي لظهر انظر: الوسيط للغزايل )

  .(9/499بيه البن الرفعة ) (، كفاية الن4/143الطالبني للنووي )
حتقيق 143(، االسعاد ص 213-3/212( وهو املذهب واملنصوص عليه انظر: األم للشافعي )6)

 .هللا سيد عبد
( قال النووي: ويفرق أيضا أبن الغرمي املوجود، تيقنا استحقاقه ملا خيصه، وشككنا يف مزاحم، مث لو قدر 7)

القدر يف الذمة، وليست مزامحة الغرمي متحتمة، فإنه لو أبرأ مزاحم مل خيرج، هذا عن كونه يستحق هذا 
أو أعرض، سلمنا اجلميع إىل اآلخر، والوارث خيالفه يف مجيع ذلك انظر: روضة الطالبني للنووي 

  .(4/326(، هناية احملتاج للرملي )3/107(، الغرر البهيه لزكراي األنصاري )4/143)
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)حبصة دين  ،من أن الراجع هو القاضي ،به غريه (1)ليفيد ما ]صرح[ ،بل هو األوىل ،للفاعل
وال ينقص القسمة  ،حبسب حصتهأ[ /161]فيؤخذ من كل  من الغرماء ،بعد التقسيط ظهر(

ر وارث؛ وإمنا نقصت قسمة الرتكة عند ظهو  ،حلصول املقصود بذلك مع وجود مسوغها ظاهرًا
وهو مخسة عشر على  فلو قسم مال املفلس ،(2)وحق الغرمي يف قيمته ،ألن  حقه يف عني املال

مث ظهر غرمي له  ،واآلخر مخسة ،فأخذ األول عشرة ،ولآلخر عشرة ،ألحدمها عشرون ،غرميني
 ،(3)ل كأنه ]معدوم[فإن أعسر أحدهم جع ،رجع على كل منهما بنصف ما أخذه ،ثالثون

فلو كان املتلف أخذ اخلمسة  ،فإن أيسر رجعوا عليه ابحلصة ،الباقني (4)وشارك من ظهر ]من[
مث إذا أيسر املتلف أخذ منه  ،ملن ظهر ،يف املثال املذكور اسرتد من أخذ العشرة ثالثة أمخاسها

ولو ظهر الثالث  ،وقس على ذلك ،دينيهما(5)وقسماه بينهما بنسبة/ ،اآلخران نصف ما أخذه
 ،وظهر للمفلس مال قدمي أو حادث بعد احلجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه األوالن

والدين  ،نعم إن كان دينه حاداًث فال مشاركة له يف املال القدمي ،والفاضل يقسم على الثالثة
ت بعد مث اهندم ،وأتلفها ،وقبض أجرهتا ،فلو أجر دارًا ،كالدين القدمي  (6)املتقدم ]سببه[

ب[ على غرمي غائب إن /161ويقسم ] ،رجع املستأجر على من قسم له ابحلصة ،القسمة
فإن ظهرت له  ،فإن تعذرت رجع يف قدره للمفلس ،وإال وجبت مراجعته ،عرف قدر حقه

                                 
 ( يف )ب( "خرج". 1)
من القولني أن القسمه التنقص ولكن يشاركهم ابحلصة وفيه وجه أهنا تنقض فيسرتد املال ( على األظهر 2)

 (. 4/143(، روضة الطالبني)10/219انظر: فتح العزيز للرافعي ) ممن أخذ
 ( يف )ب( "مقدوم". 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
  .أ[ من نسخة)ب(/141( هناية ل]5)
 ( يف )ب( "تعيينه". 6)
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ولو تلف بيد احلاكم ما أفرز له بعد أخذ احلاضر  ،(2)غرمي بعد القسمة (1)زايدة فكظهور/
ومىت ظهر له  ،(4)عن القاضي أن الغائب ال يزاحم من ]قبض[ (3)الكفايةحصته أو إقرارها ففي 

 ،وحدث له قبله أو بعده مال ،واملراد به: املوجود قبله ،بعد فك احلجر أو قبله مال قدمي
 :(6)اإلسنوي (5)]قال[ ،أي: أرابب الديون املتقدمة على حدوثه ،فاحلادث للجميع ،وغرماء

كما قاله   ،وألان تبينا بذلك بقاء احلجر ،"(7)م به قبل ]امللك["والقدمي للقدماء لتعلق حقه
نعم ما حدث بعد احلجر ال يشارك فيه من حدث  ،(9)وإن خالف فيه الروايين ،(8)املاوردي

فال  ،وحدث له مال بعد الفك ،أما إذا مل يظهر له مال قدمي،أو بعده غريه ،منهم مع حدوثه
ولو بعد  ،أي: ابلثمن كله )بكل(رجع )و(  ،يف شاءفيتصرف فيه املدين ك ،تعلق ألحد به

وإال قدم  ،فإن كان الثمن ابقًيا أعطيه املشرتي ،أو أمينه ،)إن استحق مبيع القاضي( ،القسمة
، مال املفلس أ[/162]وال تضارب به معهم؛ لئال يرغب الناس عن شراء ،ببدله على الغرماء

وليس احلاكم وال أمينه طريًقا يف الضمان؛ ألن ه  ،كأجرة الكيال  ،ن مصاحل احلجرفكان التقدمي م
فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون مثنه  ،قبل احلجر خبالف ما ابعه املفلس ،انئب الشرع

                                 
  .ب[ من نسخة)ج(/255( هناية ل]1)
(، أسىن املطالب زكراي 144-4/143(، روضة الطالبني)220-10/219( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

 (. 3/108(، مغين احملتاج للشربيين )2/191األنصاري )
 (. 9/503( انظر: كفاية النبيه البن الرفعة ) 3)
 ( يف )ب( "أقبض". 4)
 ( يف )ب( "قاله". 5)
 (. 5/399ت لألسنوي)( انظر: املهما6)
 ( يف )ب( "الفك". 7)
  .(6/313( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )8)
  .(2/191( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )9)
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ع إال إن ثبت عنده أنه وال ينايف هذا ما مر من أن القاضي ال يبي ،، فيأيت فيه ما مر(1)ديًنا ظهر
وحجة االستحقاق قد تكون  ،؛ ألن  حجة الثبوت قد تكون شاهًدا ومييًناملك املفلس

واحلاصل أن الثانية قد  ،والثانية مضيفة له إىل سببه ،وقد تكون األوىل مطلقة للملك ،شاهدين
  .(2)تقوى مبرجح مما أييت ]يف اببه[

وهنايتها الفراغ من بيع  ،(4)[)عليه(] املفلس (3)]من مال[ )مدة حجر(لقاضي ا )وانفق(
 ،وغريه ،(6)كما رجحه النووي  ،يوًما بيوم نفقة املعسرين (5)[)ممونه(على ])و(  ،ماله وقسمة

وإال ملا أنفق على  ،أنه ينفق نفقة املوسرين :(8)كالروايين  ،(7)ورجح الرافعي ،ملوافقة النص
وأبن نفقة  ،ورد أبن اليسار املعترب يف نفقة الزوجة غري اليسار املعترب يف نفقة القريب ،القريب

 من انتفاء األول انتفاء الثاين.  (9)خبالف القريب فال يلزم/ ،مبعىن الزمان ،الزوجة ال يسقط

                                 
ء ، قدما على الغرما( وقال النووي: وإذا رجع املشرتي أو األمني إذا جعلناه طريقا، وغرم يف مال املفلس1)

(، أسىن 4/144(، روضة الطالبني للنووي )10/221على املذهب انظر: فتح العزيز للرافعي )
  .(3/109(، مغين احملتاج للشربيين )2/192املطالب لزكراي األنصاري )

 ( ساقطة من )ب(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ب( "عينه". 4)
 ( يف )ب( "مؤنته". 5)
إذ قال يف "املختصر": أنفق  -رضي هللا عنه-احلرمني بنص الشافعي  ( قال النووي: يرجح قول إمام6)

  .(4/145عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة. انظر: روضة الطالبني للنووي )
  .(10/221( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
  .(5/374( انظر: حبراملذهب للروايين)8)
  .(ب[ من نسخة)ب/141( هناية ل]9)
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مع  (1)مث مبن تعول( ابدأ بنفسكإلطالق خرب: ) ،كسوة املعسرين أيًضا  )وكساهم(
 ،وهو من زايدته ،ب[ ولد/162واملراد مبؤنة من يلزمه مؤنته من حنو أم ] ،مناسبة احلال لذلك

أبن نكحها  ،)زوجة حدثت(على  (2)[)ال(] ،وإن تعددت ،وزوجة قدمية ،وإن حداث ،وقريب
 ،وفارقت الولد املتجدد أبنه ال اختيار له فيه ،فال ينفق عليها كما أفاده من زايدته ،بعد احلجر

 خبالفها.
                                 

 ( هذا اللفظ مركب من حديثني: 1)
 (. (، والثاين: )إبدأ مبن تعولاألول: )إبدأ بنفسك        
، ابب اإلبتداء يف النفقة (، فقد أخرجه مسلم يف صحيحه،يف كتاب الزكاةفأما لفظ: )إبدأ بنفسك       

ل قال قا -رضي هللا عنه–ابر ( من حديث ج997( رقم )2/692ابلنفس مث أهله مث القرابه )
فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن  إبدأ بنفسك: )-صلى هللا عليه وسلم–هللا  رسول

ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبني  فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك، فإن فضل عن
 يديك، وعن ميينك، وعن مشالك(. 

( فقد أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الزكاة، ابب ال صدقة إال وأما لفظ: )إبدأ مبن تعول      
على األهل والعيال (، كتاب النفقات، ابب وجوب النفقة 1426( رقم )2/112عن ظهر غىن )

(، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الزكاة، ابب كراهة املسألة للناس 5356، 5355( رقم )7/63)
 -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي هللا عنه-( من حديث أيب هريرة 1042( رقم )2/721)

 (. وإبدأ مبن تعولقال: )خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن، 
يف صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب ال صدقة  -رضي هللا عنه-بن حزام  وحنوه من حديث حكيم    

(، صحيح مسلم: كتاب الزكاة، ابب بيان أن اليد العليا 1427( رقم )2/112إال عن ظهر غىن )
(، وعند مسلم يف صحيحه، يف كتاب الزكاة، ابب 1034( رقم )2/717خري من اليد السفلى )

رضي هللا -( من حديث أيب أمامة1036( رقم )2/718ليد السفلى )بيان أن اليد العليا خري من ا
 حنوه. -عنه

 ( يف )ب( "و". 2)
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مث رأيت  ،فال اختيار له فيه أيًضا ،قلت: هو واجب عليه ،فإن قلت قد يكون ابستلحاقه
وإمنا اتفق على ولد السفيه إذا أقر به من بيت املال؛ ألن  إقراره ابملال  ،صرح بذلك (1)شيخنا

وقلنا بنفوذ  ،ولو اشرتى أمة يف ذمته واستولدها ،ملفلسخبالف إقرار ا ،ومبا يقتضيه ال يقبل
وال ينفق  ،خبالف هذه ،وفارقت الزوجة بقدرهتا على الفسخ ،فاألوجه وجوب نفقتها ،إيالده

بل هذا  ،كما أن ويل الصيب ال ينفق على قريبه إال بعد الطلب  ،هنا على القريب األبعد الطلب
عن  ،أو عاجزًا ،أو جمنوانً  ،نعم ذكروا أن القريب لو كان طفاًل  ،زامحة حق الغرماءأوىل؛ مل
وقياسه أن  ،حيث ال ويل له خاص بطلب له ،كن من اتفق عليه الويل بال طلب  ،اإلرسال

يف حق وهو ما يتعارف  ،)بعرف(وممونه  وإمنا يتفق على املفلس ،يكون القريب هنا كذلك
  ،وإىل الزوجة نفقة املعسر ،أقل ما يكفيهم ،وأم الولد أ[/163] ،وهو ابلنسبة إىل القريب ،مثله

 ،)غري مرهون(مال له  )من(بقوله  (3)/(2)وإمنا يتفق عليه بقيد زاده تبًعا ملا يف النهاية ،كما مر
 ،(5)ما حبثه ابن الرفعةك  ،مما تعلق به حق ملعني (4)و ]غريها[ ،ومبيع مل يقبض مثنه ،وحنوه كجان

وإمنا ينفق  ،وال على ممونه منه ،مل ينفق عليه ،املرهون (6)فإن مل يكن له ]حنو سوى[ ،وهو ظاهر
 ،)له كسب(احلال أنه ممن )و( إذا حجر عليه  )ال( ،عليهم أيًضا إن مل يكن له كسب الئق

بل من   ،كسو حينئذ من مالهوي ،فال ينفق ،أبن ال يكون من زايدته ،به )الئق(بقيد زاده بقوله 

                                 
 (. 2/192( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
  .(6/409( انظر: هناية املطلب للجويين )2)
 .أ[ من نسخة)ج(/256( هناية ل]3)
 ( يف )ب( "غريمها". 4)
 .(9/495الرفعة ) ( انظر: كفاية النبيه البن 5)
 ( يف )ب( تقدمي وأتخري. 6)
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 ،من املال (1)أو نقص ]كمل[ ،فإن فضل منه شيء رد إىل املال ،كسبه إن رأى من يستعمله
 ،ما أييت خالفًا ملا يومهه كالم الشارح ،ولو مع تيسره كما يصرح به ،فإن امتنع من كسب الئق

وهو أنسب  ،إلسنويواختار ا ،وغريه ،(4)]اقتضاه كالم املنهاج (3)]كما[ (2)]أنفق عليه[
إذ  ،(7)وإن اختاره السبكي ،من عدم اإلنفاق ،(6)كالم املتويل اقتضاه (5)بقاعدة الباب مما[

بني أن يتكرر  ،(9)ومن تفصيل ابن النقيب ،(8)ال يؤمر بتحصيل ما ليس حباصلالقاعدة أنه 
 ،ماله؛ ألنه موسرإىل قسمة  ،أو ال ويستمر ما ذكره من اإلنفاق والكسوة ،منه االمتناع ثالاثً 

وألفه؛  ،وإن احتاج كاًل منهما ،ومركوبه ،وخادمه ،ب[ مسكنه/163ويباع ] ،مامل يزل ملكه
أي: إن مل  ،فعلى املسلمني ،تعذر (10)]كأن[ ،خبالف ما أييت ،ألن حتصيلها ابلكرى أسهل

بة؛ ألن هلا وإمنا مل يلزمه صرف ما ذكر لإلعتاق يف الكفارة املرتت ،كما هو ظاهر  ،يكن بيت مال

                                 
 ( يف )ب( "كل". 1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
 ( يف )ب( "مما". 3)
 . (121ص)( قال يف املنهاج مانصه "إال أن يستغين بكسب" انظر: منهاج الطالبني للنووي 4)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 5)
 (.3/110ج للشربيين )( النقل عن االسنوي واملتويل انظر: مغين احملتا 6)
 .حتقيق فواز القايدي 365( انظر: اإلبتهاج للسبكي ص7)
أو على عبده جان فله  ( قال الشيخان الرافعي والنووي أهنا من قواعد الباب لو جىن على املفلس8)

روضة الطالبني للنووي (، 10/223القصاص وال يلزم العفو على املال انظر: فتح العزيز للرافعي )
(4/146.) 

 (. 4/328( النقل عنه انظر: هناية احملتاج للشربيين )9)
 ( يف )ب( "فإن". 10)
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 . (1)خبالف حقوق اآلدميني ،هللا تعاىل على املساحمة ولبناء حقوق ،خبالف الدين ،بداًل 

أو  ،حيث كان املرتوك يف ماله(2)/له وملمونه )مل يرتك(احلجر عنه لقسمة ماله  )وإن فك(
قيه وإن كان اب )وسكناه(وقعت فيه القسمة  )إال قوت يوم(حيث مل يكن فيه  ،له (3)مل ]يسري[

 ،(4)وألن حقوقهم مل جتب فيه أصاًل  ،بعدها؛ ألنه موسر يف أوله خبالف ما بعده؛ لعدم ضبطه
به وهبم  )دست ثوب الئق( األ)و( ومن تبعه ابليوم ليلته أي الليلة اليت بعده  (5)وأحلق البغوي

جبة يف ويزاد حنو  (6)مما يعتادونه من قميص وسراويل وتكتة كما حبثه األذرعي ومنديل ومداس
إىل ذلك وال يؤجل غالًبا وعمامة وما حتتها كما ذكره القاضي وحبثه  (7)الشتاء؛ ألن ه ]حيتاج[

وذراعه فوق حنو القميص إن القت به؛ لئال  ،وخف ،(9)وطيلسان ،(8)واألذرعي ،اإلسنوي
                                 

  .(3/110( انظر: مغين احملتاج للشربيين )1)
  .أ[من نسخة )ب(/142( هناية ل]2)
 ( يف )ب( "يشرت". 3)
(، مغين احملتاج 146-4/145)(، روضة الطالبني للنووي 10/222( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)

 (. 3/111للشربيين )
  .(4/106( انظر: التهذيب للبغوي )5)
(، املعجم 1/203الذي ينتعله اإلنسان وهوضرب من األحذية. انظر: املصباح املنري للفيومي ) ( املداس6)

 (. 1/303الوسيط )
 ( يف )ب( "حمتاج". 7)
: والذي يظهر إجيابه وذكر حنوه األذرعي. النقل عنهم انظر: مغين احملتاج للشربيين ( قال اإلسنوي8)

(3/111).  
( ضرب من األوشحة يلبس على الكتف أو حييط ابلبدن خال عن التفصل واخلياطة أو هو ما يعرف 9)

زآابدى يف العامية املصرية ابلشال فارسي معرب اتلسان أو اتلشان. انظر: القاموس احمليط للفريو 
 (. 2/561، واملعجم الوسيط )554ص
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:  (1)أ[ الغزايل/164قال] ،يق هبامما يل ،وتزاد املرأة منقبة وغريها ،حيصل اإلزراء مبنصبه
لكن انزعه  ،وهو أقرب إىل فقه الباب ،والعربة يف الالئق حبال إفالسه دون يساره ،(2)كإمامه

ومبا أفهمه كالمهم صرح  ،أبن املفهوم من كالمهم أهنم ال يساعدونه على ذلك (3)الشيخان
فسومح له يف  ،س غري الالئق هباويوجه أبن النفس ال تصرب على دوام لب ،(5)والعمراين ،(4)سليم
ولو تعو د اإلسراف قبل  ،وإن كان مبىن الباب على التضييق عليه؛ مسارعة لرباءة ذمته ،ذلك

ولبد قليل  ،(6)ويتسامح يف ]حصري[ ،والفرش ،وتباع البسط ،أو التقتري فال ،اإلفالس رد لالئق
واعتمده  ،(7)قال العبادي ،هأو قبل ،ويرتك ما جيهز به من مات منهم يوم القسمة ،القيمة

قال  ،أي: دون املصحف ،ويرتك للعامل كتبه ،يدل له (9)وكالم اجملموع ،وغريه (8)اإلسنوي
وينبغي أن أتيت هنا عند  ،(11): "ألنه حمفوظ" فيسهل مراجعة حفاظه ]خبالفها[(10)السبكي

                                 
  .(3/109( قاهلا الغزايل يف بسيطه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )1)
( قال االمام اجلويين ان تركهما ال خيرم املروءة وذكر أن االعتبار مبا يليق حباله يف افالسه ال يف بسطته 2)

  .(6/409وثروته انظر: هناية املطلب للجويين )
 (. 4/145( روضة الطالبني للنووي )10/222( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
  .(3/109( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )4)
 (. 152-6/151( انظر: البيان للعمراين )5)
 ( يف )ب( "حصر". 6)
 (. 3/109( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )7)
 (. 5/402املهمات لألسنوي) ( انظر:8)
 (. 6/226( ذكرها يف ابب الصدقات انظر: اجملموع للنووي )9)
 حتقيق فواز القايدي.  369( انظر: االبتهاج للسبكي ص10)
 ( يف )ب( "خلالفها". 11)
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أهنا تباع يف احلج وقول القاضي  ،وحيتمل الفرق ،ما أييت يف قسم الصدقات (1)تكرار ]النسخ[
وحبث ابن  ،(2)وإن اختاره السبكي يف احللبيات ،فقياسه عدم تركه هنا ابألوىل ضعيف

ب[ خبالف /164قال ] ،أنه يرتك للجندي املرتزق خيله وسالحه احملتاج إليهما (3)األستاذ
 وال جيد غريمها. ،إال أن يتعني عليه اجلهاد ،فإن وفاء الدين أوىل ،املتطوع ابجلهاد

واملوصى له مبنفعته   ،إن كاان )عليه(أي: موقوف  ووقف( (4))أم ]ولد[وجواًب  )وتؤجر( 
خبالف  ،بدليل أهنا تضمن ابلغصب ،كالعني  ،؛ ألن منفعة املال مال(6)/(5)كما حبثه األذرعي

قال  ،إىل الرباءة ،وتؤجران مرة بعد أخرى ،بدل منفعتهما للدين (7)منفعة احلر ]بتصرف[
أبنه  ،(9)واعرتضهما البلقيين ،وهو مستبعد ،وقضية هذا إدامة احلجر إىل الرباءة :(8)الشيخان

 ،أو ابلنسبة إىل غري املوقوف واملستولدة ،بل انفكاك احلجر ابلكلية ،ذلك (10)ليس ]قضية[
وابلنسبة لغري املوقوف واملستولدة  ،انفكاك احلجر ابلكلية ممنوعة (11)ودعواه أن قضية ]ذلك[

                                 
 ( يف )ب( "الفسخ". 1)
 .حتقيق عبدهللا سيد 152( النقل عنه انظر: االسعاد ص2)
  .(3/109ا انظر: الغرر البهيه لزكراي األنصاري )ابن األستاذ تفقه ( قاهلا3)
 ( يف )ب( "ولده". 4)
  .(4/331( انظر: هناية احملتاج للرملي )5)
  .ب[ من نسخة )ج(/256( هناية ل]6)
 ( يف )ب( "فيتصرف". 7)
 (. 4/146(، روضة الطالبني للنووي )10/224( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
  .(4/331للشربيين ) ( انظر: هناية احملتاج9)
 ( يف)ب( "قضيته". 10)
 ( ساقطة من )ب(. 11)
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على  (2)أنه ]خمري[ :عن الغزايل (1)ويف الروضة ،وحينئذ فال اعرتاض عليهما ،عادمهاهو حمل استب
مامل يظهر تفاوت بسبب تعجيل األجرة إىل حد ال يتغابن به  ،أي أبجرة معجلة ،إجارة الوقف

 انتهى. ،والتخلص من املطالبة ،يف غرض قضاء الدين ،الناس
وينبغي أن  ،يشرط الواقف أن ال يؤجروحمل إجارة الوقف حيث مل  ،ومثله املستولدة

أ[ وأن ال /165] ،على الظن بقاؤه إىل انقضائها(3)/يكون كل مرة يؤجرها ملا ذكر مدة يغلب
وقضيته أنه ال يصرف للغرماء  ،مبضي املدة ،له يصرف من األجرة إال ما يتبني استحقاق املفلس

م يقدمون بذلك يف املال احلاضر إال ما فضل عن مؤنة املفلس ففي املنزل منزلته  ،وممونه؛ ألهن 
  ائ ى      ى ې چ فال جيرب على إجارهتا إذ ال يلزمه الكسب لقوله تعاىل: ،)ال نفسه(أوىل 

يف خرب معاذ السابق  ♀ولقوله  ،أمر إبنظاره ومل أيمر ابكتسابه (4)چ ەئ  ەئ ائ

 .(5)«ال ذلكليس لكم إ»
وإن صرفه يف مباح   ،عصى به (6)أبن لزمه ]بسبب[ ،فيه )تعدى(أي: يف دين  )إال فيما(

كما نقله   ،ولو إبجيار نفسه ،فيؤمر ابلكسب ،توجب مااًل  ،ومتعمد جناية ،كغاصب
 ،يف حقوق اآلدميني على الرد وهي متوقفة ،واعتمده؛ ألن  التوبة من ذلك واجبة ،(7)اإلسنوي

                                 
أنه جيرب على إجارة الوقف ما مل يظهر تفاوت بسبب « الفتاوى»( قال النووي مانصه "وذكر الغزايل يف 1)

 تعجيل األجرة إىل حد ال يتغابن به الناس يف عرض قضاء الدين". 
 ( يف )ب( "جيرب". 2)
  .نسخة )ب(ب[ من /142( هناية ل]3)
 . 280( سورة البقرة، آية: 4)
 ( تقدم خترجيه. 5)
 ( يف )ب( "سبب". 6)
 (. 5/403) قال األسنوي: قلت اإلجيار أصح ونقل ايضآ تصحيح الرافعي ابحملرر انظر: املهمات لألسنوي( 7)
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ومن العلة  ،والقريب ،نفقة كسب الزوجة ،إبجياهبم على الكسوب ،(1)واستدل له األذرعي
 ،لكن الكالم ليس فيه ،بل للخروج من املعصية ،يعرف أن وجوب ذلك ليس إليفاء الدين

ريه على أنه ال كغ  ،ما قد يتوهم من اقتصار أصله (3)لذلك ]رفع[ (2)وحينئذ فوجه زايدة املصنف
 أن ذلك ال جيب مطلًقا.  ،ب[ إبجيار أو غريه/165] ،يلزمه الكسب

أما إذا مل  ،(5)تومهه عبارة املصنف (4)خالفًا ملا ]قد[ ،ومبا تقرر علم أن اإلجارة ال تتعني
ابنقضاء  وال ينفك احلجر عن املفلس ،وإن صرفه يف معصية ،يتعد بسببه فال يلزمه الكسب له

فال  ،؛ ألن ه ال يثبت إال إبثباته)فكه ابلقاضي(إمنا )و(  ،وال ابتفاق الغرماء على رفعه ،القسمة
وما اقتضاه ظاهر نص  ،(8)إىل نظر واجتهاد (7)]حمتاج[ (6)كحجر السفيه؛ ألن ه  ،يرتفع إال برفعه

  من انفكاكه بنفسه غري مراد؛ لنص ه فيها على ما مر. ،(9)األم

                                 

أسىن  انظر:. ( قال األذرعي: وليس ذلك ببعيد وقد أوجبوا على الكسوب كسب نفقة الزوجة والقريب1)
 (. 2/194املطالب لزكراي األنصاري )

  .(193-2/192( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )2)
 ( يف )ب( "دفع". 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
  .(2/193( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )5)
 ( يف )ب( زايدة "ال". 6)
 ( يف )ب( "حيتاج". 7)
(، روضة الطالبني للنووي 225-10/224زيز للرافعي ). انظر: فتح العني( على األظهرمن الوجه8)

  .(3/110(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )4/147)
لسفه ( وقال الشافعي األم مانصه " وليس مبحجور عليه بعد احلجر األول وبيع املال؛ ألنه مل حيجر عليه 9)

 (. 3/211م للشافعي )إمنا حجر يف وقت لبيع ماله فإذا مضى فهو على غري احلجر". انظر: األ
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أبن علم إبقراره أو ببينة أو  )عهد له مال(مكلف  (1)()وحبس ال لولده ]مديون[
وإن مل حيجر  ،فيجب ،وطلب غرميه حبسه ،وامتنع من أداء الدين ،مث ادعى تلفه (2)]غريمها[

أي:  (3)«حيل عرضه وعقوبته»يف الواجد:  -♀-ملا صح من قوله  ،عليه ابلفلس

أما الوالد ذكرًا كان أو أنثى  ،وحبسه ،وتعزيره ،اي مماطل ،بنحو: اي ظامل ،مطل القادر حيل ذمته
كذلك وإن سفل ولو صغريًا أو زمًنا؛   ،وإن عال من جهة األب أو األم فال حيبس بدين ولده

أ[ /166وقيل: ] ،بني دين النفقة وغريها (4)وال ]فرق[ ،وال يعاَقب الوالد ابلولد ،ألن ه عقوبة
 ،(6)كالغزايل  ،(5)وجرى عليه احلاوي ،فيعجز االبن عن االستيفاء ،حيبس؛ لئال ميتنع عن األداء

 ،وصرفه إىل دينه ،ورد مبنع العجز عن االستيفاء؛ ألن ه مىت ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرًا
 ،ما اعتمده الزركشيوهو  ،احلال (7)وقضيتة أنه لو أخفاه عناًدا كان له حبسه؛ ]الستكشاف[

                                 
 ( يف )ب( "مدين". 1)
 ( يف )ب( "بغريمها". 2)
(، 3628( رقم )4/32( أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب األقضية، ابب يف احلبس يف الدَّين وغريه )3)

(، وابن 4704، 4703( رقم )7/363النسائي يف سننه الصغرى: كتاب البيوع، ابب مطل الغين )
(، وأمحد يف 2427( رقم )4/80الصدقات، ابب احلبس يف الدَّين واملالزمة )ماجه يف سننه: كتاب 

(، واحلاكم 5089( رقم )11/486(، وابن حبان يف صحيحه )17946( رقم )29/465مسنده )
صلى هللا عليه -( كلهم من طريق عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول هللا 4/102يف املتدرك )

( واحلديث صححه ابن حبان، وقال احلاكم: " هذا عرضه وعقوبته قال: )يلُّ الواجد حيل -وسلم
 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه". 

 ( يف )ب( "يفرق". 4)
 . 308( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص 5)
 (. 4/19( انظر: الوسيط للغزايل )6)
 ( يف )أ( "الستكشا". 7)



 
621 

ابلولد  (3)]الوالد[ (2)وهو وإن كان متجًها لكن قوهلم: وال ]يعاقب[ ،(1)ونقله عن القاضي
ومن استؤجرت عينه وتعذر عمله  ،كما أييت  ،ابلنجوم (4)فال ]حيبس[ ،وكالوالد املكاتب ،أيابه

واحلبس  ،اق يف نفسهوألن العمل مقصود ابالستحق ،كاملرهتن  ،تقدميًا حلق املستأجر ،يف احلبس
فإن خاف هربه  ،مث القاضي يستوثق عليه مدة العمل (6)إىل غريه/ (5)مل يقصد إال ليتوصل ]به[

وأخذ  ،وأقره ،عن الغزايل ،يف ابب اإلجارة ،(8)ذكره يف الروضة ،يراه (7)أ ب[ ]ما[143]/فعل
كم يعطل حق وكان حضوره للحا  ،أنه لو استعدى على من استؤجرت عينه ،(9)منه السبكي

وإن كانت متزوجة؛ ألن   ،(11)وحبست ]اتفاقًا[ (10)املرأة الربزةوإمنا أحضرت  ،املستأجر مل حيضر
إن أوصى هبا مدة معينة  (12)]و[ ،وقضيته أن املوصى مبنفعته كاملستأجر ،لإلجارة أمًدا ينتظر

                                 
  .(4/334الزركشي ونقله عن القاضي. انظر: هناية احملتاج للشربيين ) ( النقل عن1)
 ( يف )أ( "يعاب". 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )أ( "جيب". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
  .أ[ من نسخة )ج(/257( هناية ل]6)
 ( يف )ب( "مما". 7)
 (. 5/265( انظر: روضة الطالبني للنووي )8)
 (. 4/334اية احملتاج للرملي )( النقل عنه انظر: هن9)
الربزة من النساء اجلليلة اليت تظهر للناس وجيلس إليها القوم. وامرأة برزة: موثوق برأيها وعفافها.،وقيل ( 10)

َها الر َِجال فَتربز هَلُم َوِهي كهلة قد خال هبَا سن  َفخرجت َعن حد  هي الربزة العفيفة الرزينة الَّيِت يتحدث إِلَيـخ
 (.5/310) لسان العرب (،1/96) ت َوقد برزت برازة.انظر:الفائق يف غريب احلديث للزخمشرياحملجواب

 ( ساقطة من )أ(. 11)
 ( ساقطة من )ب(. 12)
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 وإال فكاملزوجة. 
 -¶-وقضى عمر وعلي  ،ب[ أن احلر ال يباع يف دينه/166وأفهم قوله حبس ]

ومل خيالفا مما انعقد اإلمجاع على خالفه فدل على أنه  (1)[╚]بذلك بني الصحابة 

وخيرج احملبوس للدعوى  ،(2)قواًل عن الشافعي به غريبة ال يعول عليها منسوخ وحكاية ابن حزم
على  (3)وأجرة احلبس ]والسجان[ ،مافإن حبس للثاين أيًضا مل خيرج إال ابجتماعه ،عليه

مث على مياسري  ،وإال ففي بيت املال ،أي: إن كان له مال ظاهر ،ونفقته يف ماله ،احملبوس
)حىت وأنه صار معسرًا  ،ويستمر حبس من عهد له مال فادعى تلفه ،املسلمني كما هو ظاهر

إن شهد الشاهدان  مث ،وإن مل يتقدم له حبس ،وتسمع الشهادة به ،(4)يشهد ]إعساره[(
ابطنة وال جياب خصمه لو طلب حتليفه؛ ألن  فيه تكذيب  ،بتلف ماله مل يشرتط فيهما خربة

؛ ألن  (5)وكثرة املخالطة ،وإن شهدا إبعساره اشرتط فيهما خربة ابطنة بطول اجلوار ،البينة
ن ال وارث كشهادة أ  ،وإمنا مسعت البينة بذلك وإن تعلقت ابلنفي للحاجة ،ختفى (6)األموال

على أنه  ،حيلفها املدين بعد إقامة البينة ميني(أ[/167])مع وال يكفي شهادهتما به إال  ،غريه
وإن مل تطلب أو  ،حملجور عليه أو غائب أو جهة عامة (7)ال مال له ابطًنا إن كان ]املال[

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 (. 4/334( انظر: هناية احملتاج للشربيين )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ب( "إبعساره". 4)
(، روضة الطالبني للنووي 10/230(، فتح العزيز للرافعي )137-6/136( انظر: البيان للعمراين )5)

(4/137-138).  
 ( يف )ب( زايدة "قد". 6)
 ( يف )ب( "احلق". 7)
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 املدعي كيمني  ،فإن مل يطلب مل حيلف ،منه؛ جلواز اعتماد الشاهدين الظاهر )طلبت(لغريهم و
كما يكفي علمه   ،وإن عرفه احلاكم كفى ،ويعتمد قول الشاهد إبعساره أنه خبري بباطنه ،عليه

ويكفي شاهدان  ،كما أييت يف القضاء  ،وال بشاهد وميني ،وال يثبت بشاهد وامرأتني ،ابإلعسار
يقوالن فال  ،وال ميحضان النفي ،والثالثة يف خرب مسلم لالحتياط ،احلقوق (1)]كما يف سائر[

 (2)واعرتضه البلقيين ،وثياب بدنه ،بل يقوالن: إنه معسر ال ميلك إال قوت يومه ،ال ملك له
 ،وهو معسر ،كمال غائب مبسافة القصر  ،أبنه قد ميلك غري ذلك (3)أخًذا من كالم اإلسنوي
 ،أو جاحد ،أو على معسر ،وكدين له مؤجل ،وإعطائه من الزكاة ،بدليل فسخ الزوجة عليه

 ،وأبن قوت يومه قد يستغين عنه ابلكسب ،وألنه ال يلزمه احلج ،ملا ذكر ،معسر أيًضاوهو 
قال: فالطريق أن يشهدا أنه معسر  ،فيصري موسرًا بذلك ،وثياب بدنه قد تزيد على ما يليق به

أو معسر ال مال له جيب  ،ب[ من هذا الدين/167شيء ] (4)عاجز العجز الشرعي عن وفاء
فإن أريد بثبوت اإلعسار من غري نظر إىل  ،أو ما يف معىن ذلك ،الدين منهوفاء شيء من هذا 

 ،قال: أشهد أنه معسر اإلعسار الذي ميتنع معه املطالبة بشيء من الدين ،خصوص دين
 انتهى.

وافق مذهب  ،وجياب أبن ما ذكره من الصيغ إمنا يتأتى إطالقه من عامل هبذا الباب
فلو نظران ملا ذكره لتعذر أو تعسر  ،(6()5)ربان ابطنه كذلك/خي ،وأتى له بشاهدين ،احلاكم فيه

                                 
 ( يف )ب( "كسائر". 1)
( قال البلقيين هذا غري صحيح ألنه قد يكون مالكا لغري ذلك وهو معسر. انظر: أسىن املطالب لكراي 2)

  .(2/187األنصاري )
 (. 5/406) املهمات لألسنوي ( انظر:3)
 ( يف )ب( زايدة "عن وفاء". 4)
  .ب[ من نسخة )ب(/143( هناية ل]5)
 مكررة.  143فهي نفسها  144، وأما 145أتيت  143( يف اللوحات: بعد 6)



 
624 

مع أنه  (1)فكان الالئق ابلتخفيف ما ذكره الشيخان ،وفيه من الضرر ما ال خيفى ،ثبوت إعسار
وألنه لو قدر على  ،وال نظر للمشاححة اليت ذكرها؛ ألن  املراد االعتبار يف هذا الباب ،املنقول

فكان سكوته عن ذلك قرينة  ،ري الئقة به مل ختف غالبًا على دائنهالكسب أو كان معه ثياب غ
 ،واحلبس عليها ،مع أن التفاوت بذلك ال ينظر إليه غالًبا يف قضاء الديون ،على عدم وجودمها

وال بد يف الشهادة ابلغىن من بيان سببه؛ ألن  اإلعدام ملا مل  ،مث رأيت الشارح ذكر حنو ذلك
  .(2)قاله القفال يف فتاويه ،كذلك الغىن  يثبت إال من أهل اخلربة

 بينتا إعسار ومألة فسيأيت يف الدعاوي. (3)ولو تعارضت/
سواء ألزمه  ،للمديون مال أبن لزمه الدين ال يف معاملة مال يعهد(أ[/168])فإن مل 

أو يف معاملة مال ال  ،وغرامة بتلف ،كأرش جناية  ،بغري اختياره (4)ابختياره كضمان ومهر أم
وثبت  ،أنه ال مال له (5)[)حلف(] ،ومل يعرف له مال قبل ذلك ،وحلم لألكل ،كخبز  ،قىيب

  ،ولو ظهر غرمي آخر مل حيلف اثنًيا ،؛ ألن  األصل العدم(6)إعساره من غري احتياج إىل ]بينة[
 ،ةوحمل االكتفاء حبلفه إذا مل يسبق منه إقرار ابملأل ،كما يف البيان لثبوت إعساره ابليمني األوىل

  .(7)إال أن يقيم بينة بذهاب ماله ،فلو أقر هبا مث ادعى اإلعسار ففي فتاوى القفال ال يقبل قوله
أما إذا لزمه يف معاملة مال كشراء وقرض فيطالب ببينة على هالكه؛ ألن  األصل بقاء ما 

                                 
 (. 4/138( روضة الطالبني للنووي )10/230( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
 (. 4/333(، هناية احملتاج للرملي )3/114( انظر: مغين احملتاج للشربيين )2)
  .ب[ من نسخة )ج(/257( هناية ل]3)
 ( يف )أ( زايدة "ال". 4)
 ( يف )ب،ج( "حلفه". 5)
 ( يف )أ( "نيته". 6)
  .(3/113(، مغين احملتاج للشربيين )2/871( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
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نكلوا فإن  ،وحتليفهم أهنم ال يعلمون إعساره ،وله الدعوى على الغرماء ،وقعت عليه املعاملة
وتقبل دعواه أيًضا اثنًيا واثلثًا وهكذا أنه ابن هلم  ،وإن حلفوا حبس ،وثبت إعساره ،حلف

فلو ثبت إعساره  ،وكذا يقال يف عكسه ،حىت يظهر للحاكم أن قصده األبد ،إعساره
إال إن  ،وبينوا اجلهة اليت استفاد منها فلهم حتليفه ،بعد أايم أنه استفاد مااًل  (1)]وادعوا[

ولو بغري إذن  ،أو مىت ثبت إعساره وجب على احلاكم إخراجه ،ب[ ظهر قصد اإليذاء/168]
  ائ ى      ى ې چلقوله تعاىل:  ،ووجب إمهاله إىل أن يوسر ،وحرم حبسه ومالزمته ،الغرمي

 . (2)چ ەئ  ەئ ائ
أبن أخفى  ،)لعناد(إذا امتنع مدين عن األداء من ماله املعلوم بنحو إقرار أو بينة )و(

وحيتمل خالفه  ،فيما يظهر (3)أو ادعاه ومل ]يبينه[ ،وال ادعى تلفه ،ومل ينزجر ابحلبس ،ماله
 (4)]بل[ ،وإن زاد جمموعة على احلد ،من ضرب وغريه ،يعين: فعل به احلاكم ما يراه ،)ضرب(

وذكره  ،(5)أو ميوت ،نص الشافعي واألصحاب على أن له أن ينخسه حبديدة حىت يعطي
وال يعزره اثنًيا حىت يربأ من  (7)ب اترك الصالة بعبارة تقتضي أنه ال خالف فيهيف اب (6)الرافعي

                                 
 ( يف )ب،ج( "فادعوا". 1)
 . 280ة، آية: ( سورة البقر 2)
 ( يف )ب،ج( "يثبته". 3)
 ( يف )ب( "قبل". 4)
 (. 4/137(، روضة الطالبني للنووي )10/228( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
( وعبارة الرافعي وعن صاحب "التلخيص": أنه ينخس فيه حديدة، ويقال: قم فصل، فإن قام ترك، 6)

قصود محله على الصالة، فإذا فعل فذاك، وإال وإال زيد يف النخس حىت يصلي أو ميوت، ألن امل
عوقب كما يعاقب املمتنع من سائر احلقوق ويقاتل. ويروى مثل هذا عن ابن سريج، ويروى عنه أنه 

 (. 312-5/310انظر: فتح العزيز للرافعي )يضرب ابخلشب حىت يصلي أو ميوت. 
 ( يف )ب( زايدة "وقد ينافيه قوهلم". 7)
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 ،وإمنا تعني حبسه أواًل كما أفاده كالمه دون سائر التعازير؛ ألن  هذا تعزير ال لتأديب ،األول
 ،عليه يلزم أنه لو عني غري احلبس تعني (1)فتعني ما عينه صاحب احلق ]و[ ،بل لتوفية احلق

واألوىل أن  ،كذا قيل  ،إكراه ممتنع (2)فق ملا مر عن السبكي عند قول املصنف وله/وهو موا
وهنا املدار على توفية  ،ففوض األمر إليه ،جياب أبن التأديب خيتلف ابختالف نظر اإلمام

فإن امتنع عدل إىل  ،وهو احلبس؛ الحتمال األداء ،أ[ األخف/169فيجب أن يفعل به] ،احلق
 يًقا. األغلظ؛ لتعينه طر 

نسخة معتمدة ومشى الشارح على أنه مبين  (3)ابلبناء للمفعول كما ]يف[ )ووكرل(
 )من يبحث( ،حبس؛ لعجزه عن بينة اإلعسار )تغريب(:أي: وك ل القاضي وجواًب  ،للفاعل

وفيما مر للعلم  ،هنا (4)ومل يصرح كأصله ]أبهنما[ ،بقدر الطاقة ،أي: اثنني يبحثان عن حاله
هبما أوىل وأجاب الشارح بغري  (5)ومع ذلك فتصريح البهجة ،كراه يف الشهادةبذلك مما سيذ 

أي: ليتوصل بغلبة الظن  (6))إعساره فيشهد(الباحث  )ليظن(مما فيه نظر ظاهر؛  ،ذلك
حيبسه  (8)ومبا تقرر علم ]أنه[ ،(7)إبعساره إىل أن يشهد به؛ لئال يتخلد حبسه لو أمهله القاضي

 (9)فالذي يظهر[ ،فإن ]مل يكن ،وأجرة املوكل به يف بيت املال ،كذلكوهو   ،قبل أن يوكل به

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
  .أ[ من نسخة )ب(/145( هناية ل]2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 ( يف )ب،ج( "هبما". 4)
( قال صاحب البهجه وإن كان غريبا جعله مع ابحثني فحصا واجتهدا انظر: البهجه الورديه لعمر 5)

  .(3/112) ،الغرر البهيه شرح البهجه الورديه لألنصاري97الوردي ص
 ( يف )ج( زايدة "به". 6)
(، فتح العزيز للرافعي 6/139(، البيان للعمراين )6/336ر: احلاوي الكبري للماوردي )( انظ7)

 (. 4/139(، روضة الطالبني للنووي )10/232)
 ( مطموس يف )ج(. 8)
 ( مطموسة يف )ج(. 9)
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 (1)فإن مل يرض أحد بذلك سقط الوجوب ]عن القاضي[ ،أهنا تكون يف ذمته إىل أن يوسر
نعم سيأيت أن اجلاين إذا مل يكن له مال وال مث بيت مال ]جاز للقاضي أن  ،فيما يظهر أيًضا

فقياسه أن له ]هنا حينئذ أن  ،ن يسخر من يستويف القودوأ ،له على بيت املال (2)يقرتض[
وال  ،ويتفقد أيًضا حال غري الغريب ،يسخر ابحثني؛ لئال يتخلد حبسه (3)وأن[ ،يقرتض

 يتخلد حبسه أيًضا. (4)ب[ ]يعرض عنه ابلكلية؛ لئال[/169]
 فروع:

أنه مل يواطئه؛  (6)/(5)وجد بيد املعسر مال ]فأقر به حلاضر رشيد وصدقه أخذه وال حيلف[
أو غري رشيد معني انتظر  ،أو لغائب ،فإن كذبه بطل إقراره وأخذه الغرماء ،إذ لو رجع مل يقبل
وللقاضي  ،وال أيمث حمبوس معسر برتك حنو اجلمعة ،أو اجملهول مل يقبل منه ،مامل يصدقه الويل

ه على األوجه إن رآه وحمادثة أصدقائ ،ومن االستمتاع بزوجته ،منع احملبوس منها إن رآه مصلحة
غريه تبًعا لبحث الرافعي أن الرأي فيه  (9)]و[ (8)وإال فال فرتجيح اإلسنوي ،(7)مصلحة أيًضا

                                 
 ( مطموسة يف )ج(. 1)
 ( مطموسة يف )ج(. 2)
 ( مطموسة يف )ج(. 3)
 ( مطموسة يف )ج(. 4)
 . ( مطموسة يف )ج(5)
  .أ[ من نسخة )ب(/258( هناية ل]6)
( قال الصيمري: وقيل: يلزمه استئذان الغرمي حىت مينعه، فيسقط احلضور. والنفقة يف احلبس يف ماله 7)

فيها وجهني اثنيهما أهنا على الغرمي. « البيان»على املذهب. وحكى الصيمري، والشاشي، وصاحب 
البيان للعمراين : انظر. ذا صنعة، مكن من عملها يف احلبس على األصح فإن كان املفلس

 (. 2/188(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/140(، روضة الطالبني للنووي )6/140)
 (. 5/407( انظر: املهمات لألسنوي)8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
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يف ابب أدب القضاء عدم املنع حممول  (2)[(1)ومنقول ]الشيخني ،للقاضي حممول على األول
يف  (3)بس ]امرأة[وح ،وال من عمل صنعة ،ال لنحو مرض ،ومن شم الرايحني للرتفه ،على الثاين

أذن كما أفهمه كالم  (4)خبالف ما إذا ،وإن ثبت ابلبينة تسقط نفقتها ،دين مل أيذن فيه زوجها
ويرد أبهنا  ،: أبنه لو أذن هلا يف احلج ومل خيرج معها سقطت(5)الشيخني لكن اعرتضه األذرعي

أايًما معينة نذرت  فهي كما لو صامت ،وهنا ال ميكنها اخلروج من احلبس ،مث متكنها اإلقامة
أ[ أبن صومها وجب عليها عيًنا مضيًقا إبذنه /170والفرق] ،صومها بعد النكاح إبذن الزوج

كما اضطرت   (6)خبالف حبسها يرد أبهنا/ ،مع النذر الذي يسلك به مسلك واجب الشرع
ًبا وكون العموم واج ،الناشيء عن إذنه (7)للصوم الناشيء عن إذنه كذلك اضطرت ]إىل احلبس[

وخيرج  ،بل احلبس أقوى يف التأثري؛ ألن ه فعل الغري والصوم فعلها ،واحلبس غري واجب ال يؤثر
 . (8)أو مرض وتعذر متريضه ]يف احلبس[ ،حمبوس ُجنَّ مطلًقا

أو يوكل هبم ليرتددوا  ،وابن سبيل منًعا هلم من الظلم ،وحمذره ،وهل حيبس مريض
 رجح منهما األول.  ،ويتمحلوا؟ وجهان

ال صيب  ،مبعاملتهم ال غريها (9)وقيمة يف دين ]وجب[ ،وأبو حنو طفل ،وحيبس وكيل
                                 

  (.11/237(، روضة الطالبني )13/27( انظر: العزيز للرافعي )1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ج( زايدة "كان". 4)
 (. 2/189( انظر: اسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
  .ب[ من نسخة )ب(/145( هناية ل]6)
 ( يف )ب( "للحبس". 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
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 ،تعلق برقبته مال (1)وال ]عبد[ ،وكذا بغريها يف حق السيد ،وال مكاتب ابلنجوم مطلًقا ،وجمنون
 ،وأجرة السجان على املسجون ،ومن فداء ،ومث راغب ،بل يباع إن امتنع من بيع ،وال سيده

وجياب  ،وإن تعذر بيت املال -بضم الواو- ،على من وُكل به -بفتح الكاف-ل وأجرة املوكَ 
ا أخف وشق عليه بسببها  ،فإن اختاره الغرمي عليها ،إىل مالزمة خصمه بداًل عن احلبس؛ ألهن 

 . (2)أجيب ،العبادة
ب[ شيًئا مث وجد /170حمجور عليه أو ميت ولو قبل احلجر إذا ابعه ] )ولغرمي مفلس(

له إن مل يكن قبض شيًئا من ك)إىل متاعه ( كالرد ابلعيب )رجوع فورًا ( متاعه عنده  (3)]غري[
فريجع يف بعضه ابلنسبة  ،أي: املتاع إن كان قبض شيًئا من الثمن )بعضه(إىل  )أو( (4)الثمن

وذلك خلرب  (7)(6)أو ثلثه ]فبثلثه[ ،كان قبض نصفه رجع بنصفه  (5)]أبن[ ،من الثمن )للباقي(

                                 
 ( يف )ج( "عند". 1)
  .(4/306ألنصاري )( انظر: أسىن املطالب لزكراي ا2)
 ( يف )ب،ج( "عني". 3)
 وهو املذهب ألنه خيار فسخ ثبت لدفع الضرر، فليكن على الفور كخيار ني( على األصح من الوجه4)

 العيب وخيار احللف. 
(، فتح العزيز للرافعي 3/253) (، املهذب للشريازي6/270انظر: احلاوي الكبري للماوردي )      

(10/234).  
 ج( "فإن". ( يف )ب،5)
 ( يف )ب،ج( "فبثلثيه". 6)
( وهوالقول اجلديد )يثبت له الرجوع حبصة ما بقي من الثمن( وهو الصحيح ألنه سبب يرجع به العاقد 7)

إىل مجيع العني، فجاز أن يرجع به إىل بعضها، كالفرقة قبل الدخول انظر: احلاوي الكبري للماوردي 
 (. 6/164ان للعمراين )(، البي4/85(، التهذيب للبغوي )6/294)
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وخرب  (1)«بعينها فهو أحق هبا من الغرماء ووجد البائع سلعته ،إذا أفلس الرجل»حني: الصحي
ا وقياسً  (2)فصاحب املتاع أحق مبتاعه إذا وجده( ،وغريه: )أميا رجل مات أو أفلس ،الشافعي

جيب الفسخ  (4)]وقد[ ،جبامع تعذر استيفاء احلق ،ابنقطاع املسلم فيه (3)على خيار ]السلم[
إذا  (5)ومثلهما ]البائع[ ،وهي يف الفسخ كمكاتب وويل ،أبن يقع ممن يلزمه التصرف ابلغبطة

]ملا  ،(7)لكن األوجه خالفه ،(6)على ما ]حبث[ ،وطلب غرماؤه منه الرجوع ،أفلس وحجر عليه
]أو  ،أو الغائب ،غرمي املوسر املمتنع وخرج بغرمي املفلس ،ال يلزمه االكتساب (8)[أن املفلسمر 

 (10)فإن فرض عجزه فنادر ال ]عربة[ ،االستيفاء ابلسلطان (9)وإن امتنع وارثه؛ إلمكان[ ،امليت

                                 
( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس و ابب: إذا وجد 1)

(، ومسلم يف 2402( رقم )3/118ماله عند مفلس يف البيع، والقرض والوديعة، فهو أحق به )
فله الرجوع فيه صحيحه: كتاب املساقاة، ابب من أدرك ما ابعه عند املشرتي وقد أفلس 

( من طريق أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 1559( رقم )3/1193)
 قد أفلس فهو أحق به من غريه(.  -أو إنسان  -)من أدرك ماله بعينه عند رجل  –وسلم 

الزرقي  ( من طريق أيب خلدة3/199( ويف األم )564( رقم )2/163( أخرجه الشافعي يف مسنده )2)
جئنا أاب هريرة يف صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول  -وكان قاضي املدينة أنه قال: 

 فصاحب املتاع أحق مبتاعه إذا وجده بعينه(.  هللا صلى هللا عليه وسلم: )أميا رجل مات أو أفلس
 ( يف )ب،ج( "املسلم". 3)
 طموسة يف )ج(. ( م4)
 ( مطموسة يف )ج(. 5)
 ( يف )ب( "حبثه". 6)
 (. 4/336( انظر: هناية احملتاج للشربيين )7)
 ( مطموسة يف )ج(. 8)
 ( مطموسة يف )ج(. 9)
 ( يف )أ( "غريه". 10)
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فال يفسخ؛  ،(2)الثمن؛ النقطاع ]حبسه[ (1)تعذر استيفاء حنو[ وخرج بذلك أيًضا ما لو ،]به
وبه  ،إذ العوض يف الذمة (5)[(4)أ[ أن امللك ]أقوي[/171]عنه مع] (3)ألن  له ]االعتياض[

الفسخ  (6)فارق ما مر يف إتالف املعقود عليه املعني قبل القبض ]إبتالف األجنيب من جواز[
ذكره  ،قول ابنفساخ العقد بنفسه كالتلف آبفة (8)/ىومن مث جر  ،؛ لضعف امللك(7)]فيه[

مث لفوات عينه مع إمكان الرجوع إىل جنسه  ،إذ أجاز الفسخ ،(10)رًدا لقول اإلسنوي (9)شيخنا
وابلفورية ما لو تراخى العامل أبن له الرجوع فور  ،فالفسخ هنا لفوات اجلنس أوىل ،ونوعه

بل أوىل؛ ألن  هذا  ،قياًسا على الرد ابلعيب ،وريةخبالف اجلاهل أبن له ذلك أو ابلف ،التقصري
من هذا أن اجلهل ابلرجوع هنا ال يقيد مبا يقيد به  (11)مما خيفى غالًبا خبالف ذاك وقد يؤخذ/

والصلح هنا مبال كهو  ،ما يؤيد ذلك (12)مث رأيت الزركشي ]ذكر[ ،مث وهو قريب ،اجلهل ابلرد

                                 
 ( مطموسة يف )ج(. 1)
 ( يف )ب،ج( "جنسه". 2)
 ( مطموسة يف )ب(. 3)
 ( يف )ب( "قوي". 4)
 . ( مطموسة يف )ج(5)
 ( مطموسة يف )ج(. 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 ب[ من نسخة )ج( /258( هناية ل]8)
 (. 3/114( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )9)
( قال األسنوي: "ومنع الفسخ مشكل اليوافق القواعد، فإن املعقود عليه إذا فات خيار الفسخ لفوات 10)

  .(5/410املفقود منه" انظر: املهمات لألسنوي)
  .أ[ من نسخة )ب(/146( هناية ل]11)
 ( ساقطة من )ج(. 12)
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ولو حكم مبنع الفسخ حاكم مل  ،وإال فال ،الصلحمث فيبطل مطلًقا كالرجوع إن علم بطالن 
وإن كان  ،ينقض حكمه؛ ألن  النص كما حيتمل أنه أحق بعني متاعه حيتمل أنه أحق بثمنه

أو إمنا  ،األول أظهر فال ينافيه قوهلم ال حيتاج يف الفسخ إىل حاكم؛ لثبوته ابلنص: أي ظاهر
)يف دين معاوضة د العني أو بعضها واسرتدا ،يثبت الرجوع املذكور الذي هو فسخ العقد

ومل  ،كأن اشرتى عبًدا أبمة  ،فخرج ابلدين مالو كان الثمن عيًنا ،ب[ ملا مر/171] حمضة(
 ،وال يرجع يف العبد؛ لتقدمه هبا على الغرماء ،(1)فإنه يطالب ]هبا[ ،يسلمها حىت حجر عليه
 ،واخللع ،كالنكاح  ،وض غريهاوابحملضة وهي اليت تفسد بفساد الع ،وابملعاوضة اهلبة وحنوها

ا ليست يف معىن املنصوص عليه؛ النتفاء العوض يف حنو  ،والصلح عن الدم فال فسخ؛ ألهن 
لكن ال  ،نعم للزوجة فسخ النكاح ابإلعسار كما أييت ،(2)ولتعذر استيفائه يف البقية ،اهلبة

فإن  ،(3)ماله[فله فسخه إن وجد رأس ] ،ودخل يف الضابط عقد السلم ،خيتص ذلك ابحلجر
مث يشرتي له منه مبا خيصه إن مل  ،بل يضارب بقيمته املسلم فيه إن مل ينقطع ،فات مل يفسخ

 ،فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ يف حق غري املفلس ،يوجد يف املال؛ المتناع االعتياض عنه
وكيفية ذلك إذا مل ينقطع املسلم فيه: ]أن  ،لبرأس املا (4)وإذا فسخ ]ضارب[ ،ففي حقه أوىل

فإن رخص  ،أفرز له عشرة ،املال (6)والديون ]ضعف[ ،فإن تساوى عشرين ،(5)يقوم املسلم فيه[
وإن كان متقوًما  ،أ[ فبعضه/172إن وقت به وإال] ،السعر قبل الشراء اشرتى له هبا مجيع حقه

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
  .(4/343(، هناية احملتاج للرملي )113-3/112( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )2)
 ( يف )أ( "مال". 3)
 ( يف )ب،ج( "صارت". 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
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 ،ميع؛ ألن  ما أفرز له صار كاملرهون حبقهاشرتى له اجل (1)فإن فضل شيء للغرماء و ]إمنا[
 ،حىت لو تلف قبل أخذه له مل يتعلق بشيء مما أخذه الغرماء ،وانقطع به حقه من حصص غريه

ولو تلف بعض رأس املال وكان مما يفرد ابلعقد  ،ولو ارتفع السعر مل يزد على ما أفرز له ملا ذكر
فإذا أفلس قبل تسليم  ،فيه أيًضا عقد اإلجارة ودخل ،(3)وضارب بباقي املسلم ،(2)رجع ]بباقيه[

فإن أجاز ضارب بكل  ،األجرة احلالة ومضى املدة فللمؤجر الفسخ؛ إذ املنافع كاألعيان
العني املؤجرة ألجل  ويؤجر احلاكم على املفلس ،وإن فسخ أثناء املدة ضارهبم ببعضها ،األجرة
ن احلال بعض األجرة كما يف اإلجارة املستحق فيها أجرة كل شهر عند أما إذا كا ،الغرماء

فال يتأتى  ،واملعوض ابقًيا ،مضيه فال فسخ فيها؛ ملا أييت من أن شرطه كون العوض حااًل 
نعم إن كان بعض األجرة  ،وال بعده لفوات املنفعة ،الفسخ قبل مضي الشهر؛ لعدم احللول

 (5)ولو أفلس املستأجر يف جملس ]إجارة[ ،(4)]على األوجه[ مؤجاًل فله الفسخ يف احلال بقسطه
وإن  ،ب[ الفسخ كإجارة العني/172وإال فله ] ،فإن أثبتنا خيار اجمللس فيها استغىن به ،الذمة

األجرة يف يده  (8)]و[ ،أو ملتزم عمل ،مبنفعتها (7)عني قدم ]املستأجر[ (6)أفلس مؤجر/
وال تسلم إليه  ،يف السلم (9)كنظريه[  ،جرة املثلفإن تلفت ]ضارب أب ،فللمستأجر الفسخ

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب( "بنافيه". 2)
  .(3/323(، حاشية اجلمل )4/338( انظر: هناية احملتاج للشربيين )3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 ( يف )ج( "إجازة". 5)
  .ب[ من نسخة )ب(/146( هناية ل]6)
 ( مطموسة يف )ج(. 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( مطموسة يف )ج(. 9)
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يف  (3)الذمة ]سلم[ (2)منها ابملضاربة؛ المتناع ]االعتياض عن املسلم فيه؛ إذ إجارة[ (1)]حصته[
وإال   ،رطل (4)كحمل مائة[  ،بل حيصل له بعض املنفعة امللتزمة إن ]تبعضت بال ضرر ،املنافع

فسخ  (5)]و[ ،لنصف الطريق لبقي ضائًعا ولو ]نقل ،وركوب إىل بلد ،كقصارة ثوب
فلو سلم له امللتزم عيًنا ]ليستويف منها قدم مبنفعتها كاملعينة يف  ،ابألجرة املبذولة (6)وضارب[

 .(8)/(7)العقد[

 ويشرتط جلواز الرجوع يف املعاوضة املذكورة أمور:
)بعد قعت أن و  )ال(وجيهله الغرمي  ،أحدها: أن يكون قد وقعت قبل احلجر أو بعده

  .(9)فال يثبت له الرجوع حينئذ؛ ألن ه املقصر حجر علمه(
أو يف  ،ابتداء )حال(فال رجوع يف املتاع إال إن قوبل بدين معاوضة  ،الثاين: حلول الدين

ومل  ،فال يرجع إذا كان مؤجاًل  )وقت رجوع(والعربة حبلوله  ،خالفًا ملا تومهه عبارة أصله ،األثناء
ولو بعد احلجر كما يف  ،أ[ ما إذا أجل قبل الرجوع/173خبالف] ،يف احلالحيل إذ ال مطالبة 

 وأقره؛ ألن  األمر مل يفت. ،عن الوجيز ،(11)ونقله يف الروضة ،(10)الشرح الصغري

                                 
 ( يف )ب( "حصة". 1)
 ( مطموسة يف )ج(. 2)
 ( يف )ب( "مسلم". 3)
 ( مطموسة يف )ج(. 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( مطموسة يف )ج(. 6)
 ( مطموسة يف )ج(. 7)
  .أ[ من نسخة )ج(/259( هناية ل]8)
 (. 4/154(، روضة الطالبني )10/243( انظر: فتح العزيز للرافعي )9)
  .(4/339( النقل عن الشرح الصغري. انظر: هناية احملتاج للشربيين )10)
وهللا أعلم. "انظر: «. الوجيز»( قال النووي يف الروضه مانصه: " قلت: أصحهما: اجلواز، قاله يف 11)

= 
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فإن ضمنه  ،(1)الغرمي ]إبذنه[ )إن مل يضمن(الثالث: عدم الضامن وحنوه فله الرجوع  
فلم حيصل التعذر  ،الوصول إىل الثمن من الضامن موسر مقر ابلعوض إبذنه مل يرجع؛ إلمكان

وبه  ،بال ترجيح ،(2)أو بغري إذنه مل يرجع أيًضا على األوجه من وجهني يف الروضة ،ابإلفالس
دون عبارة أصله  (4)]للعلة املذكورة[ ،خالف ما اقتضته عبارته هنا ،(3)جزم املصنف يف روضة
فزعم املصنف أن قوله إن  ،وحكم الضمان بقسميهمسألة الرهن اآلتية  (5)فهي أحسن ]لفهمها[

أن التصريح به من  (6)إال أن ]يريدا[ ،وإن تبعه الشارح ،مل يضمن إبذن من زايدته فيه نظر
 ،الظاهر ترجيح الرجوع؛ أخًذا من النص (8)وقول الزركشي ،(7)]وذلك للعلة املذكورة[ ،زايدته

 (9)بيع ماهلما يف دينهما فقال الضامن: ]أبدأ[ على أنه لو أفلس الضامن واألصيل وأراد احلاكم
أجيب  (10)فإن كان الضامن ،وقال رب الدين: أبيع مال أيكما شئت بديين ،مبال األصيل

                                 
 (. 4/129روضة الطالبني للنووي )

 ( ساقطة من )أ(. 1)
(، روضة الطالبني 10/236( وجهان ذكرمها الرافعي والنووي بال ترجيح انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

 (. 4/149للنووي )
 (. 1/664( انظر: روض الطالب البن املقرئ )3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب( "إلفهامها". 5)
 ( يف )أ( "يريد". 6)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 7)
 (. 4/339( النقل عن الزركشي انظر: هناية احملتاج للرملي )8)
 ( يف )ب( "ابتدأ". 9)
 ( يف )ج( زايدة "ابإلذن". 10)
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ب[ /173ومل ] ،أبن املدرك هنا تعذر أخذ الثمن (1)رده شيخنا ،واألقرب الدين ،الضامن
أما لو كان  ، الضمانواألصيل مع عدم اإلذن يف ،ومث شغل ذمة كل من الضامن ،يتعذر

وغريه؛ لتعذر الثمن  ،(2)الضامن معسرًا أو جاحًدا وال بينة فريجع كما رجحه األذرعي
مل  ،وغريه أيًضا ،(3)ولو مستعارًا كما رجحه األذرعي ،ولو كان ابلعوض رهن يفي به ،ابإلفالس

 ،ع ابلشروط السابقةوله الرجو  ،فإن مل يف به فله الرجوع فيما يقابل ما بقي له ،يرجع ملا مر  
 واآلتية.

أو وارثه: ال  فلو قال له غرماء املفلس ،(4)أي: بدين املعاوضة ]املذكور[ )وإن قدم به(
ظهور مزاحم، وكذا لو تربَّع  (6)وخوف/ ،يلزمه اإلجابة؛ للمنة (5)]مل[ ،ونقدمك ابلثمن ،تفسخ

 سواء احلي وامليت.  ،ابه الغرماء أو غريهم للمنَّة أيضً 
إبراؤه ليأسه عن القضاء  (8)]و[ ،: "يلزم الدائن قبول التربع عن امليت(7)وقول الزركشي

خبالف احلي" مردوٌد أبنه ال يالقي ما حنن فيه ِمن أن  رب  املتاع أحق  مبتاعه، ولو أجاب املترب ع 
على القول به لكن دخوله  لسفظهر غرمي آخر مل يزامحه؛ ألن  ما أخذه وإن دخل يف ملك املف

أو غري املتربع فلمن ظهر  ،أ[يف ملكه أصالة/174ضمين، وحقوق الغرماء إمنا تتعلق مبا دخل ]
                                 

وجياب أبن املدرك هنا تعذر أخذ الثمن، ومل يتعذر ". انظر: أسىن  ألنصاري: "( قال الشيخ زكراي ا1)
  .(2/196املطالب لزكراي األنصاري )

 (. 4/339( النقل عنه انظر: هناية احملتاج للرملي )2)
  .(4/340( النقل عنه انظر: هناية احملتاج للرملي )3)
 ( يف )ب( "املذكورة". 4)
 ( يف )ب( "ال". 5)
  .أ[ من نسخة )ب(/147اية ل]( هن6)
  .(4/340( النقل عن الزركشي. انظر: هناية احملتاج للرملي )7)
 ( يف )ب،ج( "أو". 8)
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 (2)وإن اقتضى كالم املاوردي ،(1)وال رجوع له يف شيء من العني لو بقيت على األوجه ،مزامحته
ألن ه مقص ر حيث أخ ر حق  الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم خالفه ببادئ الرأي؛  (3)]اآليت[

املبيع الثمن من ماله امتنع عليه الفسخ خالفًا للماوردي وغريه؛ ألن ه  (4)له، ولو ]أعطاه وارث[
أو من الرتكة مل ميتنع  ،بعني الرتكة خبالف األجنيب (6)بذلك ]بقاء ملكه لتعل ق حق ه[ (5)]ينتفي[

املرهون خبالف البائع   (7)]قدم الغرماء املرهتن بدينه سقط حقه من[خلوف ظهور مزاحم ولو 
وحق  املرهتن  (8)كما تضمنه كالم املاوردي، ]وعليه فالفرق أن  حق البائع آكد؛ ألن ه يف العني[

 بدهلا.  (9)]يف[
ملك  (11)]من[ (10)الرابع واخلامس: أن ال ]يتعل ق به حقٌّ الزم وقت الرجوع، وال ينتقل[

رهن أو هبة مع  (12)كجناية ]و[  )حقٌّ الزم(] )ال إن تعلرق به(فريجع إن انتفى األمران  املفلس

                                 
  .(4/340( على األوجه من االحتمالني. انظر: هناية احملتاج للرملي )1)
 (. 6/271( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )2)
 ( مطموسة يف )ج(. 3)
 ( مطموسة يف )ج(. 4)
 ( يف )أ( "ينبغي". 5)
 ( مطموسة يف )ج(. 6)
 ( مطموسة يف )ج(. 7)
 ( مطموسة يف )ج(. 8)
 ( ساقطة من )أ(. 9)
 ( مطموسة يف )ج(. 10)
 ( يف )ب،ج( "عن". 11)
 ( يف )ب( "أو". 12)
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له ما دام شيء من ذلك متعلًقا  (2)وكتابة واستيالد ووقف، فال رجوع/ ،ابإلذن (1)قبض فيهما[
لعني، وليس له فسخ شيء من مع ما هو معلوم من تقدمي احلق  املتعل ق اب (3)للخرب السابق ،به

وأقبضه  (4)ب[ بسبق حقه عليها. نعم لو أقرضه املشرتي ]كغريه[/174ذلك، وفارق الشفيع ]
 ،أو وهبه لولده (5)أو هلما[ ،]أي: له ،إايها مث حجر عليه أو ابعه وحجر عليه يف زمن اخليار

يه كاملفلس؛ ذكره فللبائع الرجوع ف ،أو ابعه آلخر مث أفلسا وحجر عليهما ،وأقبضه له
مىت  (8)قياًسا عليهما، واقتضاه قول ابن الرفعة ،يف األخريين (7)يف األو َلني، والبلقيين (6)املاوردي

وإن  ،وهو مت جه ،وكان حبيث يرجع فللبائع الرجوع كما هو للمفلس ،خرج عن ملك املفلس
بناء األوىل على الضعيف أن القرض ال مُيلك إال  (10)[و ]حلول (9)استبعد األذرعي ]الثالثة[

ولو كان املتاع شقًصا مشفوًعا ومل يعلم الشفيع ابلبيع حىت حجر على املشرتي قدم  ،ابلتصر ف

                                 
 ( مطموسة يف )ج(. 1)
  .ب[ من نسخة )ج(/259( هناية ل]2)
 ( تقدم خترجيه. 3)
 ( يف )ب،ج( "لغريه". 4)
 ساقطة من )أ(. ( 5)
  .(272-6/271( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )6)
( قال البلقيين: ويلزم عليه ما إذا ابعه املشرتي آلخر مث حجر عليهما أن للبائع األول العود، وال يبعد 7)

ر: التزامه قال: ولو وهب املشرتي املتاع لولده وأقبضه له مث أفلس، فللبائع العود إليه كالواهب له انظ
 (. 3/115الغرر البهيه لزكراي االنصاري )

 حتقيق خالد عبدهللا ابراهيم عفيف. 210( انظر: املطلب العايل البن الرفعة ص8)
 ( يف )ج( "الثانية". 9)
 ( يف )ب،ج( "حاول". 10)
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 بني الغرماء. (1)ويكون ]الثمن[ ،الشفيع على البائع
به البائع ابلالزم ما لو دب ره أو زو جه أو عل ق عتقه بصفة أو أجرة ورضي  (2)و ]جزم[

 ،أبجرة املثل ملا بقي من املد ة وال يرجع على املفلس ،مسلوب املنفعة؛ ألن  ذلك ال مينع البيع
خبالفه يف التحالف بعد اإلجيار يرجع عليه هبا، وكان الفرق أن   (3)أخًذا من كالم ابن الرفعة

أ[ وسببه ضعف العقد ابالختالف /175] ،هنا التحالف أقوى يف رفع آاثر العقد من الرجوع
يف كيفيته، ولو كان املبيع كافرًا فأسلم بيد املشرتي والبائع كافر رجع، أو صيًدا فأحرم البائع فال 

: إنه القياس. ويفرق بينهما أبن  احملرم (5)، وقال البلقيين(4)إال إن حتلل كما اقتضاه كالم النووي
 خبالف الكافر.ليس أهاًل لتملك الصيد بوجه 

 (7)من ذلك وهو أن املسلم يدخل يف ]ملك الكافر[ (6)مث رأيت بعضهم فر ق مبا يقرب/ 
فال فائدة يف الرجوع، ولو انفك  حنو الرهن  ،وال يزول بنفسه قطًعا خبالف الصيد مع احملرم

كما رجحه رجع، ولو قال للمرهتن أو اجملين عليه: أان أدفع إليك حق ك وآخذ عني مايل مل جيربا  
عن العني مث عادت إليه ولو بعوض  فلو زال ملك املفلس )أو ختلل ملك غري(، (8)األذرعي

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب،ج( "وخرج". 2)
 (. 9/516( انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )3)
 (.4/155النووي مانصه "ولو كان املبيع صيدا فأحرم البائع مل يرجع" انظر: روضة الطالبني للنووي ) وكالم( 4)
 (. 2/90) ( انظر: التدريب للبلقيين5)
  .ب[ من نسخة )ب(/147( هناية ل]6)
 ( يف )ج( "ملكه". 7)
أسىن املطالب لزكراي ( قال األذرعي: وجيب طردمها يف اجملين عليه وقياس املذهب ترجيح املنع انظر: 8)

 (. 2/199األنصاري )
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  ،خالفًا ملا يف احلاوي ،(1)وحجره ابق  أو حجر عليه مل يرجع فيه البائع كما صححه يف الروضة
فُيستصحب  ،ت حالة متنع الرجوعوألنه قد ختلل ،؛ لتلقي امللك من غريه(2)كالشرح الصغري

حكمها كما يف نظريه من اهلبة، وإمنا صححوا العود يف نظريه من الرد  ابلعيب ويف الصداق 
فلرجوع كل  من العاقدين إىل  (3)ابلطالق؛ ألن  العود فيهما ال حيصل به ضرر؛ أم ا يف ]األوىل[

ضررًا على بقي ة الغرماء، وألن  ب[ خبالفه هنا فإن فيه /175عوضه، وأم ا يف الثاين فظاهر ]
ومن  (4)امللك يف الصداق حيصل يف األصل بغري رجوع. ومبا تقر ر يُعلم اندفاع قول اإلسنوي

تبعه: األوجه الرجوع ملا فر قوا به بني العود يف الصداق وعدمه يف اهلبة من أنه ال بد  يف الصداق 
اهلبة، ولو عاد امللك بعوض فالثاين أوىل  من عوده إىل شيء، فالعود إىل عني ماله أوىل خبالف 

وقطع به مجٌع متقد مون لقرب حق ه، وكالثاين الثالث والرابع وهكذا  ،(5)كما رج حه ابن الرفعة
  .(6)فاألخري أوىل لقرب حق ه

ابألوىل أنه ال رجوع إذا مل يعد أو تلف أو أتلف أو أعتق، وحيصل  (7)وأفهم كالم املصنف
كنقضته وأبطلته ورددت   )رفضته وحنوه( أو )فسخُت البيع(ـقوله: ـ( )بالرجوع من البائع 

                                 
( قال يف الروضه مانصه: قلت: أصح الوجهني أوال: أنه ال يرجع، وبه قطع اجلرجاين يف التحرير وغريه. 1)

قال البغوي: وجيري الوجهان فيما لو رد عليه بعيب. وهللا أعلم. انظر: روضة الطالبني للنووي 
(4/156).  

 (. 5/413) . انظر: املهمات لألسنوي( النقل عن الشرح الصغري2)
 ( يف )ب،ج( "األول". 3)
 (. 5/413) ( انظر: املهمات لألسنوي4)
 (. 9/511( انظر: كفاية النبيه إلبنالرفعه)5)
(، أسىن املطالب 272-6/271( وبه قطع املاوردي وابن كج وغريمها انظر: احلاوي الكبري للماوردي )6)

 (. 4/342اية احملتاج للشربيين )(، هن2/199لزكراي األنصاري )
  .(196-2/195( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )7)
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كما رجحه ابن أيب الدم واسرتجعته كما   (2)فيه ورجعت يف املبيع (1)الثمن و ]فسخت البيع[
 . (5)دون عبارة أصله (4)، وغريها كما أفادته ]عبارته[(3)حبثه الزركشي

كما ال ]يكون   ،وعتق وهبة يف املبيعبنحو بيع  )وتصرٍف(لألمة املبيعة،  )ال بوطٍء(
يف اهلبة للولد، وتلغو هذه التصر فات ملصادفتها ملك الغري، وتعبريه بتصرف ]أوىل  (6)فسًخا[

]  به أصله.  (7)وأعم  مما عرب 
متصل أي: معه كالسمن وتعل م  )بزائد(أ[ ]/176ويرجع إىل متاعه أو بعضه حال كونه]

، ]ونقله يف (12)، واعتمده األذرعي(11)واملنهاج ،(10)واحملرر ،(9)الشرح الصغري (8)الصنعة كما يف[

                                 
 ( مطموسة يف )ج(. 1)
( فلو اقتصر على رددت الثمن، أو فسخت البيع فيه، حصل الفسخ على األصح ووجه املنع: أن 2)

(، روضة 235-10/234مقتضى الفسخ، إضافته إىل العقد املطلق.. انظر: فتح العزيز للرافعي )
  .(3/113(، الغرر البهية لزكراي األنصاري )4/148الطالبني للنووي )

  .(4/337( النقل عن أيب الدم والزركشي. انظر: هناية احملتاج للشربيين )3)
 ( مطموسة يف )ج(. 4)
 . (309ص)( وعبارة أصله هي: "بفسخت البيع ونقضته ورفعته" انظر: احلاوي الصغري للقزويين 5)
 مطموسة يف )ج(. ( 6)
 ( مطموسة يف )ج(. 7)
 ( مطموسة يف )ج(. 8)
 (. 4/344( انظر: هناية احملتاج للشربيين )9)
 . (177ص)( انظر: احملرر للرافعي 10)
 . (122ص)( انظر: منهاج الطالبني للنووي 11)
 (. 4/344( النقل عن األذرعي انظر هناية احملتاج للشربيين )12)
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هنا لكنهما ذكرا بعد  (3)، وجرى عليه الشيخان(2)عن األصحاب، ونص  عليه يف األم[ (1)البيان
وغريه حبمل  (6)، ومجع الزركشي(5)[(4)واعتمده اإلسنوي ،أن ]املشرتي يكون شريًكا ابلزايدة

فيهما،  (8)/(7)فسه؛ ألن ه حينئذ كالسمن جبامع أنه ال صنع للمفلس[األول على ]ما إذا تعلم بن
للقاعدة اآلتية: أنه حيث فعل ابملبيع ما جيوز  ما إذا تعلم بواسطة املفلس (9)والثاين ]على[

ا هنا ابلتعل م االستئجار عليه كان شريًكا بنسبة الزايدة، وعبارهتما تصر ح هبذا اجلمع فإهنما عرب  
 (11)و ]الثمرة[ (10)مصدر تعل م بنفسه، ومَثَّ ابلتعليم مصدر عل مه غريه، وكرب الشجرة ]واحلمل[

 ،يف يده من غري شيء يلزمه يف مقابلتها، وكذا حكم الزايدة يف سائر األبواب (12)إذا مل ]تتأب ر[

                                 
 (. 6/173ين )( انظر: البيان للعمرا1)
 ( مطموسة يف )ج(. 2)
شريكا فيها الهنا زايدة حصلت  وأصحهما( أهنا جترى جمرى االعيان ويصري املفلس)( قال الشيخان: 3)

(، روضة 10/267بفعل متقوم حمرتم فوجب اال تضيع عليه انظر: فتح العزيز للرافعي )
 (. 4/170الطالبني)

 (. 5/417املهمات لألسنوي)( انظر: 4)
 ( مطموسة يف )ج(. 5)
 (. 4/344( النقل عن الزركشي. النظر: هنايةاحملتاج للشربيين )6)
 ( مطموسة يف )ج(. 7)
  .أ[ من نسخة )ج(/260( هناية ل]8)
 ( ساقطة من )ب(. 9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
 ( يف )ب،ج( "الثمر". 11)
 ( يف )ج( "يتأثر". 12)



 
643 

ائد إال برضى الزوجة كما الز  (1)إال يف الصداق فإن املطلِ ق قبل الوطء ال يرجع يف النصف/
 سيأيت. 

وإن كان متصاًل  ،كله يف يده وقت الرجوع  )انفصل( عند املفلس )حادث(زائد  )ال(
مثر  )أو( ،احلادثني املنفصلني ،والولد ،وذلك كاللنب ،عند احلجر؛ لبقاء ملكه إىل الرجوع

وع فيهما مع األصل؛ حلدوثهما على ملك يف يده فال رج )أبرر(ب[ عنده /176حادث ]
 ،وحكًما فيه؛ ألن ه ال يتبع الشجر يف البيع ،وانفصاهلما عنده حقيقًة يف غري الثمر املؤب ر ،املفلس

 ،فكذا يف الرجوع، وقضيته أنه ال يشرتط أتبري الكل ، فلو أتب ر البعض كان الكل  للمفلس أيًضا
أحد  (2)؛ ألن ه حينئذ ال يتبع يف البيع فكذا يف الرجوع، وال ينافيه ما أييت ]يف[وهو قريب

ومل ينظر إىل أن  التوأمني   ،فأُدير األمر عليهما ،كاالت صال  ،التوأمني؛ ألن  االنفصال مَث  حسيٌّ 
عند اعتبارًا خبالف املوجودين  ،وغري املؤب ر اتبع للمؤب ر ،(3)وهنا ]اعتباراين[ ،كحمل واحد

خالفًا ملا يومهه كالم  ،وأب ر الثمر يف يد املفلس ،فريجع فيهما وإن انفصل احلمل ،املعاوضة
فُعلم ِمن هذا مع ما مر  أن  احلمل إذا  ،ابلنسبة للثمرة؛ ألن  كاًل منهما جزء من املبيع (4)أصله

ق بينه وبني عدم الرجوع يف البيع، ولو وضعت ومر  الفر  ،البيع أو الرجوع رجع فيه (5)]فارق[
أعطي كل  منهما حكمه فيما  ،مث رجع البائع قبل وضع اآلخر ،أحد توأمني عند املشرتي

أ[ /177سواء أبقي املولود أم ال؛ ألن  املدار هنا على احلدوث واالنفصال يف ملك] ،يظهر

                                 
  .أ[ من نسخة )ب(/148( هناية ل]1)
 ( يف )أ( "فيه". 2)
 ( يف )ب( "اعتباري". 3)
( عبارة احلاوي قوله"ال املؤبرة" فإنه يوهم إبطالقه أنَّ الغرمي اَل يرجع يف الثَّمرِة املؤبَّرِة يف هذه الصورِة. 4)

 (.309ص)انظر: احلاوي الصغري للقزويين 
 ( يف )ب،ج( "قارن". 5)
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وتوقف انقضاء العد ة وما شاكله على انفصال الثاين  ،واحد (1)ب[ومل يوجد إال يف ]اب ،املفلس
 (4)لو مل تضع شيًئا ]منه[ (3)أهنا ]كما[ (2)ال ينايف ما ذكرته؛ الختالف املدرك، فرتجيح شيخنا

 ،فإذا كانت على النخل املبيع عند البيع غري مؤب رة ،وأن أتبري الثمرة كوضع احلمل ،فيه نظر
أو مؤبرة أو حدثت بعد البيع ومل تكن مؤبرة عند الرجوع رجع فيها مع  ،وعند الرجوع كذلك

أو بعده صدق  ،ولو اختلفا يف الرجوع قبل التأبري ،خبالف ما إذا أُب رت يف األخرية ،النخل
حق فإن نكل حلف البائع ال الغرماء، ويل ،احللف على نفي العلم (5)]وله[ ،بيمينه املفلس

فحملت عند  ،إذا كان العوض أمة)و(ابلتأبري هنا ما أحلقوه به يف ابب بيع األصول والثمار، 
وأخذه معها  ،)سلم قيمة ولد األمة( ،ورجع الغرمي فيها قبل متييز الولد ،وولدت عنده ،املفلس

وأنه ال بد   ،ما أييت يف متل ك املعري من عقد نظري (6)إن شاء، وحينئذ فالذي يتجه أنه ]ال بد [
إذ  ،فال يكفي االت فاق عليه قبل؛ حذرًا من التفريق بينهما ،للرجوع (7)من مقارنة ]هذا العقد[

 هو ممتنع ولو يف حلظة كما اقتضاه إطالقهم. 
واملفلس  )حصتها(الغرمي  )وأخذ(هي وولدها مًعا؛ حذرًا من التفريق املمنوع،  )أو بِيعا(

كما   ،، فلو ساوت وحدها بصفة كوهنا ذات ولد حبصته(8)ب[ الثمن/177الولد من ]حصة 
                                 

 ( ساقطة من )أ،ب(. 1)
قال الشيخ زكراي وقياس الباب مع ما هو معلوم من توقف األحكام على متام انفصال التوأمني ترجيح  (2)

 (. 2/200انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) .األول من غري فرق بني احلالني
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )أ( "فله". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 أ(. ( ساقطة من )7)
  .(4/1(، روضة الطالبني للنووي )10/251( على األصح من االوجه انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
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مر  يف البيع يف مسألة رهن أحدمها مائة ومع الولد مائة وعشرين فقيمة الولد السدس، فإذا بيعا 
، وخص  (1)مًعا كان سدس الثمن للمفلس والباقي للبائع، فتعبريه ابحلصة أوىل من قول أصله

م الحتياجه إىل أتويل أي: بنسبة قيمتها من الثمن، وهل ولد البهيمة قبل شربه األ (2)بقيمة/
أو يفر ق أبن التفريق  ،اللبأ كولد األمة فيما ذكر ملا مر  من حرمة التفريق حينئذ لغري غرض الربح

 مدة شربه اللبأ قصرية جًدا كل حمتمل.  (3)]ألن [و ،فيه ممكن ابلذبح
؛ ألن  التزويج ال مينع األمة أي زوجها املفلس إن زوجت()و الغرمي إن شاء  )ويرجع(

وأفرد ابلذكر مع كونه من مجلة العيوب املشار إليها يف كالمه اآليت لعدم  ،التصرف كما مر  
البيض املبيع ونبت  )وتفرخ(جميء ما سيفصله فيها من حصوهلا آبفة أو فعل املشرتي أو غريه، 

فريجع يف ذلك فراًخا ونبااًت  ،حب  الزرع (5)و ]اشتد[ (4)وختلل العصري ولو بعد ختم ره/ البذر
ا ]حدثت[  ،أو هي عني ماله اكتسبت صفة أخرى ،من عني ماله (6)وخاًل ومشتد احلب؛ ألهن 

مبا أييت  ،(7)والقصارة ،أ[ يف حنو الطحن/178فأشبهت الودي إذا صار خناًل، وفارق ما أييت]
  (8)]ويرجع إن شاء أيًضا[ ،الفرق بينه وبني حنو التسمني مَث  من

                                 
 (.309ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 1)
  .ب[ من نسخة )ب(/148( هناية ل]2)
 ( يف )ب،ج( "أبن". 3)
  .ب[ من نسخة )ج(/260( هناية ل]4)
 ( يف )ج( "اشتداد". 5)
 )ب(. ( ساقطة من 6)
( على األصح من الوجهني. وجيري الوجهان يف العصري إذا ختمر يف يد املشرتي، مث ختلل، مث فليس. 7)

(، روضة الطالبني للنووي 10/252(، فتح العزيز للرافعي )6/175انظر: البيان للعمراين )
(4/160).  

 ( ساقطة من )أ(. 8)
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أو أردأ منه من  ،مبثله (2)[(1))و(إن )خلط ]الزيت (أو غريه من سائر املثلي ات ]كرب  [
أخذ قدر حقه ال أزيد منه ملساحمته يف الثانية ابلعيب احلادث ابخللط، نعم  (3)]جاز له[ ،جنسه

، و]إن (4)قاله الزركشي ،ضارب البائع بنقصه نظري ما أييت يف العيب لو كان بفعل غري املفلس
وقسمة الثمن كما ال ميكن الشريك من  ،ابلثمن وليس له طلب بيع اجلميع (5)شاء ضارب[

لإلضرار  (7)حلقه )أو غري جنس( ،من حقه )أبجود( (6)طلب الرجوع ]إذا خلط[ )ال(و ،ذلك
فيتعني  ،فهو كالتالف يف الثانية ،(8)وعدم جواز القسمة ]النتفاء التماثل[ ،ىلابملفلس يف األو 

 ،املضاربة ابلثمن، نعم إن قل  األجود حبيث ال يظهر به زايدة يف احلس ويقع مثله بني الكيلني
 ،عن اإلمام: الوجه القطع ابلرجوع، وفارق ما هنا خلط الغاصب ابجلنس (9)ففي أصل الروضة

ولو ضارب مل يصل  ،أبن  الغرمي هنا ال يصل إىل حقه اتمًّا إال مبا ذُكر ،ف مطلًقافإنه كاإلتال
 فإن  الغاصب موسر يضمن البدل كله.  ،إىل متام حقه خبالفه مَث  

 ،ب[ بقدر حقه من املخلوط/178وقضيته أن  الغاصب لو كان مفلًسا رجع املالك ]
 وهو حمتمل، وقوله أو غري جنس من زايدته، 

ختري   ،وإابق ،ونسيان حرفة ،وعمى ،كقطع يد  ،قص املتاع نقًصا ال يفرد ابلعقدوحيث ن
                                 

 ( ساقطة من )ب(. 1)
 كزيت أو بر ".   ( العبارة يف )أ( هكذا "مثلي2)
 ( يف )ب( "فإن شاء". 3)
  .(2/203( النقل عن الزركشي. انظر: حاشية الرملي الكبري)4)
 ". ( يف )أ( "واملضاربة5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( يف )أ( زايدة "إذا خلط أحدمها به". 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
  .(4/170(، روضة الطالبني للنووي )10/267ي )( انظر: فتح العزيز للرافع9)
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كما لو تعي ب املبيع   ،للنقص وبني أن يضارب ابلثمن )بال أرش(؛الغرمي بني أن يقنع به كذلك 
 )نعم يضارب( (2)أو يفسخ ويرجع ابلثمن، ،املشرتي معيًبا بكل الثمن (1)قبل قبضه ]أيخذه[

من القيمة إليها إن كان  )عيب(أي: بنسبة نقص  )بنقص(لة األوىل من الثمن الغرمي يف احلا
؛ لكونه جبناية البائع بعد القبض أو أجنيب يضمن )للمفلس(أرشه  )يغرم(ذلك العيب مما 

ستحًقا فات وكان م (3)استحق  بداًل ]مبا[ وإن كان للجناية أرش مقد ر؛ ألن  املفلس ،جنايته
 (6)مائتان ]و[ (5)لو بقي فال حيسن تضييعه عليه، فلو اشرتى عبًدا قيمته/ (4)]و[ ،للبائع

فعلى القاطع نصف القيمة  ،فقطع من ذكر إحدى يديه فنقص عن قيمته ثلثها ،مخسون مبائة
وللبائع ثلث الثمن يضارب به، وإمنا ضارب بنسبة نقص القيمة دون التقدير  ،للمفلس

ن  التقدير خمتص ابجلناايت واألعواض بتقسيط بعضها على بعض ابعتبار القيمة، الشرعي؛ أل
 . (7)ولو ضارب ابملقد ر لزم رجوعه إىل العبد مع قيمته أو مثنه فيما إذا قطع يديه وهو حمال

جلاين لو عفا قبل احلجر عن ا أ[ من قوله من زايدته يغرم أن املفلس/179واستفيد]
وهو ظاهر، أما إذا مل يغرم العيب  ،األجنيب أو البائع كان للبائع املضاربة ابلنقص عند الرجوع

                                 
 ( يف )ج( "فيأخذ". 1)
( وهو املذهب وقال النووي: وحكي قول: أنه أيخذ املعيب، ويضارب أبرش النقص وهو شاذ ضعيف، 2)

قلت: املذهب: أنه كاآلفة السماوية، وبه قطع مجاعات. وهللا أعلم. انظر: البيان للعمراين 
  .(157-4/156(، روضة الطالبني للنووي )10/246لرافعي )(، فتح العزيز ل6/172)

 ( يف )ب،ج( "ملا". 3)
 ( ساقطة من )أ،ب(. 4)
  .أ[ من نسخة )ب(/149( هناية ل]5)
 ( يف )ب،ج( "أو". 6)
(، الغرر البهيه لزكراي األنصاري 10/246(، فتح العزيز للرافعي )4/88( انظر: التهذيب للبغوي )7)

(3/117 .) 
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فإذا ضارب فال أرش له، وأما جناية البائع قبل  ،أو حنو حريب ،لكونه آبفة أو جبناية املشرتي
 نقص ال ، هذا كله يف(1)القبض فهي من ضمانه فال أرش له؛ خالفًا ملا يومهه إطالق احلاوي

 يفرد ابلعقد كما تقر ر. 
كثمرة ابعها مع خنل صفقة فتلفت الثمرة   )حبصرة اتلف يفرد بعقد(ويضارب الغرمي 

ويضارب مع الغرماء  ،فللغرمي أخذ الشجرة حبصتها من الثمن ،أو غريمها ،أو أكل ،جبائحة
إذ هو  ،لثمنضارب بعشر ا ،وغري مثمرة تسعني ،حبصة الثمرة منه، فإذا ساوت مثمرة مائة

  .(2)نسبة ما نقص من قيمتها إليها
فنقص فريجع البائع به ويضارب  أي أغاله املفلس ،)أغلي(أو عصري  ،)كزيت( (3)]و[

حىت يرجع فيه  ،كتعييبه  (4)حىت أيخذ األرش ]ال[ ،إذ نقصه ابإلغالء كتلف بعضه ابالنصباب
به، فلو ذهب نصفه أخذ الباقي بنصف الثمن وضارب بنصفه،  وهذا حكمة متثيله ،بال أرش

ب[ خيالف ما /179أو ذهب ثلثه أخذه بثلثي الثمن وضارب بثلثه، وسيأيت يف الغصب ما ]
ذكروه هنا يف العصري مع الفرق بني البابني، فلو أغلى أربعة أرطال قيمتها ثالثة دراهم فرجعت 

األرطال الثالثة أربعة دراهم فاملفلس   (5) إن ساوت/ثالثة أرطال ضارب بربع الثمن مطلًقا، مث
شريك ابلدرهم الزائد على قيمة األربعة قبل اإلغالء؛ ألن  األصح  أن  الصنعة عني هذا ما حكاه 

                                 
 (.310ص)رة احلاوي "بال أرش نقص ال جبنايتة أو أجنيب" انظر: احلاوي الصغري للقزويين ( وعبا1)
( يف أحد الطريقني ومن األصحاب من حكى قولني يف أنه أيخذ الباقي حبصته من الثمن، أم جبميع 2)

-4/88(، التهذيب للبغوي )248-10/247الثمن وال يضارب بشيء انظر: فتح العزيز للرافعي )
  .(2/157روضة الطالبني للنووي )(، 89

 ( ساقطة من )ج(. 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
  .أ[ من نسخة )ج(/261( هناية ل]5)
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أنه شريك ابلزائد على ما خيص  ثالثة أرطال من القيمة  (2)، وصو ب البارزي(1)يف أصل الروضة
ا قسط قبل اإلغالء وهو درمهان وربع، و  إن ساوت ثالثة كان شريًكا بثالثة أرابع درهم؛ ألهن 

الرطل الذاهب وهو ما زاد ابلطبخ يف الباقي وإن ساوت درمهني مل ينظر هلذا النقص بل يكفي 
إذا نسب كل من قيمة التالف وقيمة الباقي )و(بربع الثمن،  ما ذكر من الرجوع فيها واملضاربة

وال عربة مبا بينهما؛ ألن   )أقل قيمته بعقد وقبض(يف التالف  )اعترب للنسبة(إىل جمموع القيمة 
، وما زاد قبله يزيد يف ملك فال حيسب على املفلس ،ما نقص قبل القبض من ضمان البائع

أي أكثر قيميت يومي العقد  )أكثرمها(اعترب )و(عند التلف،  تعل ق للبائع به (3)]فال[ املفلس
أ[ عليه وزايدته /180؛ ألن  املبيع بينهما من ضمان البائع فنقصه])لباٍق(والقبض 

كما أن ما يبقى   ،فما أيخذه البائع يعترب فيه األكثر؛ ليكون النقص حمسواًب عليه (4)للمشرتي،/
، فلو (5)ه األقل؛ ليكون النقص حمسواًب عليه ]أيًضا[للمفلس ويضارب البائع بثمنه يعترب في

مث نقصتا يوم القبض النصف ضارب خبمس  ،والثمرة عشرة ،ساوت الشجرة يوم العقد عشرين
 ،الشجرة هنا األكثر (6)الثمن وأخذ الشجرة أبربعة أمخاسه؛ ملا تقرر أن  املعترب يف الباقي و ]هو[

وجمموعهما مخسة وعشرون،  ،وهي هنا مخسة ،ة أقل هماويف التالف وهو الثمر  ،وهي هنا عشرون
زادت قيمة الثمرة فقط  (7)ونسبة اخلمسة إليها مخس، ونسبة العشرين إليها أربعة أمخاس، ]فإن[

                                 
 (. 4/172(، روضة الطالبني للنووي )10/269( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
  .(2/200( النقل عنه. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( يف )ج( "بال". 3)
  .ب[ من نسخة )ب(/149اية ل]( هن4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( يف )ب( "يف". 6)
 ( يف )ج( "فإذا". 7)
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وضارب بربع  ،كأن بلغت ثالثني أخذها بثالثة أرابع الثمن  ،أو النخل فقط ،مل تعترب زايدهتا
وأخذ الشجرة بثلثيه؛ إذ  ،تفاوت ضارب بثلث الثمنفإن مل ت ،الثمن، وكذا إن زادت قيمتها

وهكذا سبيل التوزيع يف كل  ،والعشرين ثلثان ،ونسبة العشرة إليها ثلث ،جمموع القيمتني ثالثون
واختلفت القيمة وأراد الرجوع يف الباقي ذكره يف الروضة  ،(1)صورة تلف فيها أحد املبيعني

اعتربان يف الثمرة أقل القيمتني فتساواي لكن وقع بينهما  وإذا ،عن اإلمام (3)]فيهما[و ،(2)وأصلها
كما يسقط   ،ب[ فإن كان الخنفاض السوق أو لعيب طرأ أو زال فال عربة به/180نقص ]

اعتربت  (4)وإن مل تزل لكن عادت قيمته إىل ما كانت الرتفاع ]السوق[ ،بزواله الرد  ابلعيب
 ،فال جيربه ،واالرتفاع بعده يف ملك املشرتي ،عقيمته يوم العيب؛ ألن  النقص من ضمان البائ

ويوم رجوع  ،ويوم القبض مائة ومخسني ،فساوى يوم العقد مائة ،وإذا اعتربان يف الشجر األكثر
ووجهه يف الثانية: أن ما طرأ من الزايدة وزال ليس اثبتًا  ،اعترب يوم الرجوع ،البائع مائتني أو مائة

 انتهى ملخًصا.  ،وال يوم رجوع البائع حىت حيسب عليه ،قابلةيوم العقد حىت نقول إنه وقت امل
: هذا إن استقام يف طرف الزايدة خترجًيا على أن ما يفوز به البائع من (5)قال الرافعي

كاملوجود عند البيع ال يستقيم يف طرف النقصان؛ ألن ه    (6)الزايدة احلادثة عند املشرتي ]بقد ر[
                                 

  .(2/202(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/89( انظر: التهذيب للبغوي )1)
( قال يف الروضة وأصلها مانصه: مث ذيل االمام املسألة بكالمني مستفادين )أحدمها( إذا اعتربان يف 2)

ار أقل القيمتني فان كانتا متساويتني لكن وقع بينهما نقصان نظر إن كان مبجرد اخنفاض السوق الثم
(، روضة 10/259فال عربة به وان كان لعيب طرأ وزال فكذلك على الظاهر فتح العزيز للرافعي )

  .(4/166الطالبني للنووي )
 ( يف )أ( "فيها". 3)
 ( ساقطة من )ب(. 4)
 (. 10/260ز للرافعي )( انظر: فتح العزي5)
 ( يف )ج( "يقدر". 6)
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 انتهى.  ،ا رجع البائع إىل العني املعينة ال يطالب للعيب بشيءكالتعييب يف يد املشرتي، وإذ
واعرتض التخريج املذكور أخًذا من كالمه أبن  اعتبار الزايدة هنا مينع من أن يفوز العائد 

أ[ اإلمام أحبااًث /181الزركشي على كالم] (2)، وأورد ]هنا[(1)فال يناسب ما خرج عليه ،بزايدة
 ها ال جدوى له عند التأم ل. أكثرها أو كل   ،له ولغريه

حبصة  واملضاربة ،)فله الرجوع يف إحدامها(كعبدين فأفلس املشرتي   )وإن ابع عينني(
أم ا األول فألنه أنفع للغرماء من الفسخ يف   ،األخرى من الثمن سواء أبقيتا أم تلفت إحدامها

بعض ما وهب، وال نظر هنا إىل تفريق الصفقة؛ ألن  فكان كما لو رجع األب يف  ،كليهما
يف الباقية مع  (5)]وال[ ،الثاين فألنه يثبت له الرجوع (4)فقط، وأم ا ]يف[ (3)/الضرر على الراجع

سواء رجع يف  ،وقيمتهما ،ولو كان قد قبض نصف مثنهما ،(6)فلم يسقط بتلفها ،األخرى
كماهلا إال ابلرتاضي، فإن بقيت إحدامها رجع يف إحدامها ب (7)نصفهما إن بقيتا مًعا ال يف/

كما لو ارهتن   ،(8)الباقية كلها بباقي الثمن؛ الحنصاره فيها، ويكون ما قبضه يف مقابلة ]التالف[
جبامع أن  له  ،وتلف أحدمها فالباقي منهما مرهون ابلباقي من املائة ،وأخذ مخسني ،عبدين مبائة

املقتضي  (9)فكذا ابلباقي إن بقي بعضه، وخرب الدارقطين ،قالتعل ق بكل العني إن بقي كل  احل
                                 

 (. 2/202( انظر: حاشية الرملي الكبري )1)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 2)
  .ب[ من نسخة )ج(/261( هناية ل]3)
 ( ساقطة من )أ،ب(. 4)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 5)
 (. 4/157(، روضة الطالبني للنووي )248-10/247( انظر: فتح العزيز للرافعي )6)
  .أ[ من نسخة )ب(/150اية ل]( هن7)
 ( يف )ب،ج( "التالفة". 8)
( قال الشيخ زكراي األنصاري: وأجيب عنه، أبنه مرسل هذا، ولكن اجلديد ال خيتص هبذه الصورة؛ ألن 9)

= 
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خلالف ذلك مرسل، وال فرق هنا بني استوائهما يف القيمة وعدمه، فلو ساوت إحدامها مائة 
ب[ املائتني أخذها بثلثي الثمن، /181وقبض ثلث الثمن وبقيت ذات ] ،واألخرى مائتني

نصف الثمن، وفارق هذا ما مر  من توزيع  ابلتساوي ألجل تصويره أيخذ (1)وتقييد احلاوي
وهو متوق ٌف على   ،]املقبوض على الباقيني أبنه هنا يثبت له الرجوع يف الباقية (2)]الثمن[

له  (4)والغرماء ومَث  ]يثبت[ ،فال حيكم فيه على املشرتي ،املقبوض يف مقابلة التالفة (3)كون[
ختصيصه  (5)بوض يف مقابلة إحدامها ]أو[الرجوع يف الباقي من كل  منهما، ففي جعله املق

الحتماله، وال تكرار يف كالمه  (6)الرجوع ابألخرى مع بقائهما حتكٌُّم عليهم ال مقتضى ]له[
هذا مع قوله السابق: وحبصة اتلف يفرد بعقد؛ إلفادة هذا جواز الرجوع وإن بقيتا كما قررته، 

ء هبذا لشموله للقسمني عن ذاك، إال أن وذاك مفروض يف التلف فقط، نعم كان ميكنه االستغنا
 جياب أبنه قصد اإليضاح. 

 فإن ات فق املفلس )و غرس(أ هبا املفلس )بىن(أراد ابئُع األرض الرجوع فيها وقد  )وإن(
وهلم القلع قبل  ،رجع فيها البائعو  ،؛ ألن  احلق هلم ال يعدوهم(7)والغرماء على القلع ]فعلوا[

                                 
 (. 3/119الرجوع فيما إذا قبض بعض الثمن، إمنا هو على القول اجلديد. الغرر البهيه)

د عبدين متساويني ونصف الثمن أخذ به( (. انظر: احلاوي الصغري ( قال يف احلاوي: ))وإن بقي أح1)
 . (310ص)للقزويين 

 ( ساقطة من )ب،ج(. 2)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ب،ج( "ثبت". 4)
 ( يف )ب،ج( "و". 5)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 6)
 ( يف )ب( "قلعوا". 7)
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ووجهه بقاء األرض وما فيها على ملك  ،فعبارته أحسن ،(2)كما اقتضاه كالم أصله(1)رجوعه
أ[ /182فله مع غرمائه التصرف فيها؛ لعدم الضرر يف احلال، وال نظر لضرر يُتوقع،] ،املفلس

ووجهه أبن ه  ،(4)ه قبل الرجوع وإن نقله عن قضية كالم مجع  امتناع (3)وبه يندفع حبث األذرعي
 ،لكنه عق ب ذلك بقوله: اللهم إال أن تكون اخلرية هلم يف ذلك (6)،(5)قد ال يرجع ]فيتضر روا[
 انتهى. ،فال يشرتط تقد م رجوعه

وتسوية  ،واخلرية إليهم إذ احلق  هلم ال يعدوهم، وأرش نقص األرض إن نقصت ابلقلع
؛ ألنه (7)كما قاله األكثرون  ،، ويقد م البائع هبما على سائر الغرماءمن مال املفلسحفرها 

 ،لتخليص ماله وإصالحه، وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة البناء والغراس ليتمل كها مع األرض
جيربوا عليه؛ لعدم التعد ي، وليس للبائع أخذ  مل وغرماؤه القلع( )مل يرض املفلسإن )و(

أرض، بل يتخري بني  (8)األرض وحدها وإبقاء البناء والغراس هلم لتضر رهم بنقص قيمتها ]بال[
 )أو قلع أبرش(، أو ضارب ابلثمن، )بقيمة(اجلميع  )متلرك(فإن شاء  ،ثالثة أشياء

 ،مبيع كله لوًعا؛ ألن  مال املفلسوهو التفاوت بني قيمته قائًما وقيمته مق (10)(9)]لنقص[

                                 
( 10/261(، فتح العزيز للرافعي )4/93)(، التهذيب للبغوي 3/263( انظر: املهذب للشريازي)1)

 (. 4/167روضة الطالبني للنووي )
 . (311ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 2)
 (. 2/202( انظر: حاشية الرملي الكبري)3)
 (. 2/202) ( وجزم به ابن الرفعه. انظر: حاشية الرملي الكبري4)
 ( يف )ج( "فيتضررون". 5)
 ( يف )ج( زايدة "و". 6)
 ( 4/93(، التهذيب للبغوي )3/264) ( كالشريازي والبغوي. انظر: املهذب للشريازي7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )ب،ج( "للنقص". 9)
 :قال الغزايل: أما العني احملض هو أن يبين يف األرض أو يغرس فيها ففيه ثالثة أقوال( 10)

= 
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ذلك مث  (3)وإن امتنع ]من[ ،البائع ملا طلبه منها (2)]فأجيب[ (1)والضرر يندفع بكل  ]منها[
حق  الرجوع  (6)فيه ]أبن [ (5)عن خط  النووي، وحبث ابن الرفعة (4)عاد إليه كما نقله اإلسنوي

فال يناسبه  ،ب[ يقتضي الرتو ي/182يف هذه ] (8)ثباهتم ]التخيري[أبن  إ (7)فوري مردود/
فإنه ال يتمكن من ذلك أبن  ،املشرتي األرض ورجع البائع (9)الفورية، وفارق هذا ما لو ]زرع[

مث  ،فيسهل احتماله خبالف البناء والغراس، ولو رضوا أبخذه األرض فأخذها ،للزرع أمًدا يُنتظر
بل يبقى ختيريه بني التمل ك والقلع؛ ألن  إفراد ما فيها  ،على بيعها معهم ابعوا ما فيها مل جيرب

ابلبيع ممكن خبالف نظريه فيما لو صبغ املشرتي الثوب مث حجر عليه فإن وافق على بيعها 

                                 
 .إلضرار ابملشرتيأحدها أن املتغري به كاملفقود إذ يؤدي رجوعه إىل ا      

 والثاين أنه واجد عني ماله ولكن ال يرجع فيه بل يباع ويفوز بقيمة األرض دون البناء والغراس      
واألصح هو الثالث أنه يرجع يف عني األرض ويتخري يف الغراس بني أن يتملك ببدل أو ينقض ويغرم       

  (.4/31(، الوسيط للغزايل )4/264هذب للشريازي)األرش أو يبقي أبجرةورأيه يف التعيني متبع. انظر: امل
 ( يف )ب( "منهما". 1)
 ( يف )أ( "أجيب". 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 (. 422-5/421( انظر: املهمات لألسنوي)4)
على اخلالف يف أن حق الرجوع على الفور أم ال ؟انظر: املطلب العايل  ( قال ابن الرفعه: يشبه أن يبىن5)

 حتقيق خالد عبدهللا ابراهيم عفيف.  322البن الرفعة ص
 ( ساقطة من )أ(. 6)
  .ب[ من نسخة )ب(/150( هناية ل]7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )ج( "وزع". 9)
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بثمن واحد أبن  ما فيها اتبٌع  (1)معهم صح ، وفارق ما مر  أو ل البيع فيما إذا ]ابعا عبديهما[
ا مقره، ويغتفر يف التابع ما ال يُغتفر يف األصل مع أن  احلاجة داعية إىل بيع مال  (2)/هلا؛ ألهن 

دون ولدها، وظاهر كالمه أنه  (3)يف اجلملة، وطريق التوزيع ما مر  مث  يف رهن ]األمة[ املفلس
بل له  (4)و مقتضى قول املنهاجخيريَّ فيما ذكر ويفعل ما اختاره قبل الرجوع أو بعده أو معه، وه

] : وله أن يرجع (8)واحملرر (7)والروضة (6)ابلواو، لكن عبارة الشرحني (5)أن يرجع ويتمل ك، ]فعرب 
: هل ُيشرتط اإلتيان (9)على أن يتمل ك وقضيتها أن  الرجوع ال يصح  بدونه، وعليه قال اإلسنوي

الت فاق عليه؟ وعلى كل   إذا مل يفعل أ[ أو يكفي ا/183به مع الرجوع كما يقتضيه كالمهم]
 فهل جيرب عليه أو ينقض الرجوع أو يتبني بطالنه؟ فيه نظر انتهى. 

والذي يت جه ما اقتضاه كالمهم وأنه إذا مل يفعل ينقض، وما ذكر يف ابئع األرض 
رس مث ومكرتيها وغرمائه إذا بىن أو غ ،الغراس (10)ومشرتيها وغرمائه أييت يف مكريها للبناء ]أو[

  ،( منهم دون بعض)رضي بعض  اختلف الغرماء واملفلس أبن  )وإن( ،فسخت اإلجارة إبفالسه
أو وقع هذا االختالف بني  ،القلع والغرماء متل ك البائع ابلقيمة أو ابلعكس كأن طلب املفلس

                                 
 ( يف )أ( "اعتد هبما". 1)
  .أ[من نسخة )ج(/262( هناية ل]2)
 ( يف )ج( "األم". 3)
 . (122ص)( انظر: منهاج الطالبني للنووي 4)
 فغري". ( يف )أ( "5)
 حتقيق عبدهللا سيد.  182( انظر: اإلسعاد ص6)
 (. 4/167( روضة الطالبني للنووي )7)
 . 177( انظر: احملرر للرافعي ص8)
 (. 4/348( انظر: حاشية الشرباملسي )9)
 ( يف )ب( "و". 10)
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هلم هو الذي  )فاألصلح( ،وبعضهم القيمة من البائع (1)أو طلب بعضهم ]البيع[ ،الغرماء
فلكل   الرجوع وميكن صاحب الغراس  (2)يُفعل، ولو اشرتى األرض من رجل والغراس من ]آخر[

وكذا صاحب األرض، وعليه  ،وأرش نقصها ،حفر األرض (3)لكن ]عليه تسوية[ ،من القلع
راس خبالف ؛ الحرتام الغ(5)وال ميك ن منه إن أراده جمااًن على األصح   ،(4)أرش نقص الغراس

فإذا قلعه ضمن نقص  ،فيمكن، وإن قال أقلعه جماانً  (6)الغارس على األوجه؛ مللكه ]للغراس[
 ،فال ميك ن من قلعه إذا قال أقلعه جماانً  ،خبالف صاحب األرض فإنه ليس مالًكا له ،األرض

وإذا أفلس املستأجر وحجر  ،ب[ ابلقيمة مل جيرب صاحبه على ذلك/183ولو طلب متلكه ]
كما   ،األعيان يف البيع (7)ليه فللمؤج ر كما مر  فسخ اإلجارة تنزياًل للمنافع يف اإلجارة ]منزلة[ع

 )رجعا(أيًضا إذا  (10)]لداب ة[ )وابئع( (9)]لداب ة[ )مؤجرر(وجواًب  (8)()و ]يبلغ[يفهمه قوله: 
 )مأمًنا(هو يف ابدية و  ،وعلى الداب ة املؤج رة أو املبيعة متاع للمفلس ،إلفالس املستأجر واملشرتي

                                 
 ( يف )أ( "املبيع". 1)
 ( يف )ج( "اآلخر". 2)
 ( يف )أ( "على نسبة". 3)
(، أسىن املطالب 169-4/168(، روضة الطالبني للنووي )10/263زيز للرافعي )( انظر: فتح الع4)

  .(2/203لزكراي األنصاري )
 . انظر: املراجع السابقهني( انظر: على أالصح من الوجه5)
 ( يف )أ( "الغراس". 6)
 ( يف )أ( "منفعة". 7)
 ( يف )أ( "بلغ". 8)
 ( يف )أ( "لذاته". 9)
 ( يف )أ،ب( "لذاته". 10)
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، فإن اختلفا يف تعيني املأمن اعترب كما (1)أي: أقرب مأمن إىل موضع الفسخ؛ لئال ]يضيع[
فإن استواي وال  ،مثله أزيد (3)وكذا املؤج ر إال أن يكون ]أجر[ ،ما عي نه البائع (2)/حبثه بعضهم

وإذا بلغ املأمن ومل يوجد املالك أو  ،ضرر على واحد منهما فيما عي نه اآلخر أجيب املفلس
نظري  ،فإن وضع عند عدل بال إذن احلاكم ضمن ،وكيله وجب وضعه عند حاكم ليحفظه له

إذا  ،أو مشرت فيها ،يبلغ وجواًب مؤج ر أرض أو ابئعها زرع مستأجر )وكذا( ،ما أييت يف الوديعة
إن مل يستحصد وإال فلهما املطالبة به  ،احلصاد أبن يبقياه إىل أوان )حصاًدا(أفلس ورجعا 

 )برضى كلٍر(وتفريغ األرض، وإمنا جيب ذلك يف مسألة الزرع فقط، ولذا أتى بكذا من زايدته 
منهم دون  )بعض(برضى  )ال(أ[ /184من الغرماء واملفلس أبن يت فقوا على تركه إىل احلصاد]

 ،(4)وأصلها ،يد زاده تبًعا ملا يف الروضةفال جُياب طالب اإلبقاء بل طالب القطع بق ،بعض
 ،أبن مل يكن للمقطوع قيمة؛ إذ ال فائدة؛ ملزيد القطع فيه )بقطعه(الزرع  )إال إن ضاع(بقوله: 

ومنهم املؤج ر إذا كان مل أيخذ  ،فيجاب مريد القطع من الغرماء ،خبالف ما إذا كان له قيمة
ليس عليه تنمية ماله  ؛ ألن  املفلس(5)ى غريه، ]و[األجرة املاضية؛ إذ ال يلزمه أتخري حق ه برض

والغرماء  أنه مىت رضي املفلس (6)وال عليهم الصرب إىل النماء وقضية كالمه كالشيخني ،هلم
إال أن جياب أبن   ،وإن مل يكن للمقطوع قيمة، وفيه نظر ملا فيه من إضاعة املال ،ابلقطع فعل

                                 
 ( يف )ب( "يضيعا". 1)
  .أ[ من نسخة )ب(/151( هناية ل]2)
 ( يف )ج( "أجره". 3)
  .(4/152(، روضة الطالبني للنووي )10/241( انظر: فتح العزيز للرافعي )4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
( قال الشيخان مانصه " إذ ال فائدة لطلب القطع فيه، وإذا أبقوا الزرع ابالتفاق أو بطلب بعضهم 6)

 .ث مل يكن للمقطوع قيمة ". انظر: املراجع السابقهحي
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وإن أمث الراضون من حيث تسب بهم يف  ،رضاهم يسقط وجوب اإلبقاء على املؤج ر والبائع
ا جيب تبليغ املأمن واحلصاد ] وهو أجرة محل املتاع من موضع  )أبجر ملؤجر(إضاعة املال، وإمن 

 (1)/الفسخ إىل املأمن،
وخرج ابملؤجر البائع فال أجرة له ، (2)وأجرة مثل األرض من وقت الفسخ إىل أوان احلصاد

وإن مل أيخذ  ،؛ ألن  مورد عقده العني وهي صائرة إليه ابلفسخ(3)يف تبليغ املأمن واحلصاد[
ب[ هو املنفعة، فإذا منع من استيفائها ومن أخذ بدهلا مل /184أجرة، ومورد عقد املؤج ر ]

 اإلجارة على أن يضمن وهي عود حقه إليه، وألن  املستأجر دخل يف ،حتصل فائدة الفسخ
فال حيسن إلزامه  ،فألزم بدهلا واملشرتي دخل يف الشراء على أن حيصل له بال عوض ،املنافع

كذلك خالفًا ملا وهو   ،بدهلا، وأفاد كالمه أن  اإلجارة والبيع ال يفرتقان إال يف وجوب األجرة
املؤجر يف  )وقدم(رك الزرع، أيًضا يف وجوب تبليغ املأمن وت ،من حتالفهما (4)يومهه كالم أصله

املثل على الغرماء؛ ألن ه لصيانة املال وإيصاله إليهم فهو  (5)أي ]أبجرة[ )به(الصورتني 
ل ،من أجرة الكي ال (6)()كمصاحل ]احلجر[ والبيت الذي يوضع  ،واحلم ال ،واجلم اع ،والدال 

ث وجب بقاء الزرع فالسقي ، وحي(7)فإن مستحق ه يقدم به على الغرماء ،وحنو ذلك ،فيه املتاع
                                 

  .ب[ من نسخة )ج(/262( هناية ل]1)
(، روضة الطالبني للنووي 241-10/240(، فتح العزيز للرافعي )4/23( انظر: الوسيط للغزايل )2)

(4/152).  
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 3)
. رعه أبجر مقدم كمصاحل احلجر ال يف البيع"قال يف احلاوي: "ويف اإلجارة نقل إىل مأمن وترك ز ( 4)

 (.310ص)انظر: احلاوي الصغريللقزويين 
 ( يف )أ( "أجر". 5)
 ( يف )ج( "حجر". 6)
  .(4/152(، روضة الطالبني للنووي )10/240(، فتح العزيز للرافعي )4/99انظر: التهذيب للبغوي )( 7)
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وسائر املؤن إن تطو ع هبا الغرماء أو بعضهم أو وز عوها على قدر ديوهنم فذاك، وإن أنفق 
الغرماء واملفلس، وحينئذ يقدم مبا أنفقه على  (1)أو ]إتفاق[ ،بعضهم لريجع اعُترب إذن احلاكم

نوا احلاكم كما حبثه وا واستأذسائرهم؛ ألن ه إلصالح الزرع، فلو أنفقوا عليه بقدر ديوهنم لريجع
أ[ رأي احلاكم، وينازع فيه ما مر  من /185عن] رأي املفلس (3)وعلله بقصور/ (2)شيخنا

ولو  ،االكتفاء إبذنه مع إذهنم وإن تلمح فرق فهو بعيد مث ظهر غرمي قدموا عليه مبا أنفقوا عليه
حلدوثه بعد  وإن لزم ذمة املفلس ،فقط لريجع جاز ومل يضارب به أنفق أحدهم إبذن املفلس

  احلجر أو إبذن ابقيهم لريجع عليهم رجع يف ماهلم.
أي ابلثوب، ولو حذف قوله من زايدته  )أو عمل به(اشرتاه مث أفلس  )وإن صبغ ثواًب(

 )حمرتًما(ان أوىل، فقول الشارح: أتى هبا لإليضاح فيه نظر، عماًل به ليتناول الثوب وغريه ك
وخياطة  )كقصارة(خبالف احملر م كتعليم الغناء آبلة حمر مة، مث مث ل للمحرتم من زايدته بقوله: 

، وطحِن حنطة، وخبِز دقيق، وشيِ  حلم، وذبِح شاة، (5)خبيوط اشرتاها معه (4)خبيوط منه ]أو[
أرض، وتعليم العبد قرآاًن أو حرفة، ورايضة الداب ة وغري ذلك من كل  وضرب لنب من تراب 

أثر على  (6)صنعة حتصل بفعل يصح  االستئجار عليه حبيث تعد  هي من آاثره ويظهر ]هلا[
                                 

 ( يف )ج( "انفاق". 1)
لقصور رأيه عن رأي احلاكم"انظر: أسىن  قلته تفقها فال يكفي إذن املفلس( قال الشيخ زكراي مانصة "2)

  .(2/197املطالب لزكراي األنصاري )
  .ب[ من نسخة )ب(/151( هناية ل]3)
 ( يف )أ( "و". 4)
لثاين: أنه يسلم للبائع ( على األظهرمن القولني يف قصارة الثوب ألهنا زايدة بفعل حمرتم متقوم والقول ا5)

(، روضة الطالبني 10/267فهو كالزايدة املتصلة من السمن وغريه. انظر: فتح العزيز للرافعي )
  .(3/127(، مغنياحملتاج للشربيين )4/170للنووي )

 ( ساقطة من )أ(. 6)
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كالسمن ابلعلف وتكبري الودي ابلسقي   (1)احملل  تعد عيًنا ال أثرًا فخرج ما ال يستأجر ]عليه[
إذ ال  (3)كحفظ الداب ة وسياستها فال يثبت بذلك ]مضاربة[  (2)ك[وما ال يظهر له أثر ]كذل

ب[ فإنه إذا أفلس وزادت قيمته ابلصنعة على قيمته /185] (4)أثر للزايدة به خبالف ما قبله
ا زاي ،بسبب صنعته )البائع مبا زاد( املفلس )شارك(بدوهنا  دة إحلاقًا للزايدة ابلعني؛ ألهن 
ويفارق السمن وما بعده ]حنو مسن الدابة وكرب  ،خبالف الغاصب ،حمرتم متقو م (5)]بفعل[
أبن  القص ار مثاًل إذا قصر صار الثوب مقصورًا، والسياسة واحلفظ حمض أثر ال وجود  (6)الودي[

ثر فيه له يف اخلارج فال يُعترب، والعلف والسقي يوجدان كثريًا وال حيصل السمن والِكرَب فكان األ
بل هو حمُض صنع هللا تعاىل، وهلذا امتنع االستئجار لتسمني الداب ة  ،غري منسوب إىل فعله

وتكبري الودي خبالفه للقصارة وحنوها، فإذا كانت قيمة الثوب غري مقصور مثاًل مخسة ومقصورًا 
ت القيمة به ووفت ابلقيمتني كأن  بسدس الثمن، ويف مسألة الصبغ إن زاد ستة رجع املفلس

كانت قيمته أربعة وقيمة الصبغ درمهني فصارت بعد الصبغ ستة فكل الثوب للبائع وكل الصبغ 
شريك ابلصبغ، وقيل  كما لو غرس األرض، وهذا معىن قوهلم: املفلس  ،للمفلس على األوجه

: (8)، قال السبكي(7)هما؛ لتعذ ر التمييز كخلط الزيتمعناه أهنما يشرتكان فيهما حبسب قيمت

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ب،ج( "مشاركة". 3)
 .(4/350( هناية احملتاج للشربيين )4/170(، روضة الطالبني للنووي )10/268ز للرافعي )انظر: فتح العزي( 4)
 ( يف )ج( "لفعل". 5)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 6)
(، أسىن املطالب لزكراي 4/172(، روضة الطالبني للنووي )10/269( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)

  .(2/204األنصاري )
 حتقيق فواز القايدي. ( 411:ص)( انظر: االبتهاج للسبكي 8)
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[ يف نظري املسألة من الغصب يشهد له، وجياب أبن التمييز هنا وإن تعذ ر  (1)أ[/186والنص 
 (4)[]املفلس (3)، وأبن  ملحظ ]ابيَب[(2)حسًّا مل يتعذ ر تقديرًا خبالفه يف حنو خلط الزيت ]مَث [

وإن مل يِف  ،قلع الصبغ املفلس (6)خمتلف، وتظهر فائدة اخلالف فيما لو ]أراد[ (5)لغصب/وا
وإن  ،(8)]حباله[ (7)وقيام الثوب/ ،هبما كأن صارت يف مثالنا مخسة فالنقص على الصبغ هلالكه

ثمن بينهما نصفني هذا  فيجعل ال ،زادت عليهما كأن صارت مثانية فالزايدة والصبغ للمفلس
 (9)فإن ارتفعت أو اخنفضت قيمة حنو الصبغ والقصارة ]و[ ،كله إن مل يرتفع السعر أو ينخفض

فبالنسبة فإذا ساوى الثوب قبل حنو  ،الثوب ابلسوق اختص ابلزايدة أو النقص أو قيمتهما
 ،لس سبعتساوي ستة وبنحو الصبغ سبعة فللمف (11)]فصار[ (10)الصبغ مخسة وارتفع ]سوقه[

وللبائع إمساك الثوب وبذل ما  ،فإن ساوى مصبوًغا سبعة دون ارتفاع سوقه كان له سبعان
فيجرب هو  ،وإن أمكن فصله كما يبذل قيمة البناء ،للمفلس من قيمة حنو الصبغ والقصارة

يؤخذ ومنه  ،وغرماؤه على قبوهلا وال ينافيه قوهلم إنه شريك؛ ألن  أمواله تباع إما للبائع أو غريه

                                 
 (. 3/259( انظر: األم )1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )أ( "أتيت". 3)
 ". ( يف )ب،ج( "الفلس4)
  .أ[ من نسخة )ج(/263( هناية ل]5)
 ( يف )أ( "زاد". 6)
  .ب[ من نسخة )ب(/152( هناية ل]7)
 ( يف )أ( "كماله". 8)
 )ب،ج( "أو". ( يف 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
 ( يف )ب( "فسار" ويف )ج( "فصارت". 11)
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وهو  ،ب[ لو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب مل جيرب على القبول/186وغرماءه ] أن  املفلس
فإن مل تزد قيمته  ،ولو اشرتى الصبغ من ابئع الثوب أو ِمن آخر أو كان الثوب للمفلس ،ظاهر

فيضارب صاحبه بثمنه وال  ،غ مفقودمصبوًغا كأن كانت أربعة فصارت ثالثة أو أربعة فالصب
وإن زادت ومل يف بقيمتهما كأن صارت  ،شيء لصاحب الثوب عند نقص قيمته كما مر  

 ،مخسة فالصبغ انقص، فإن شاء قنع به صاحبه أو ضارب بثمنه كما صححه يف زايدة الروضة
 .(1)وهو املعتمد

زادت عليهما كأن  وإن ،(3)فيه تفصيل استحسنه السبكي ،(2)وإن كان البن الرفعة
صارت مثانية فالزايدة وهي يف املثال درمهان للمفلس وله وللغرماء قلع الصبغ إن ات فقوا عليه 

 ،ويغرم األول نقص الثوب ،كما أن  لصاحب الصبغ أو الثوب قلعه  ،ويغرمون نقص الثوب
وإذا حجر  وإال امتنع ،والثاين نقص الصبغ وحمل  ذلك كل ه حيث أمكن قلعه بقول أهل اخلربة

 ،كما هو ظاهر  (4)وقد استأجر قصار القصارة ثوبه فقصره كله وكذا ]بعضه[ على املفلس
إذ القصارة عني  ،فإن مل يزد الثوب بسبب القصارة شيًئا فهو فاقد عني ماله ،وطالب أبجرته

                                 
 (. 4/172( انظر: روضة الطالبني للنووي )1)
بن الرفعه وقال مانصة"قلت: والتحقيق يف هذه املسألة أن يقال: إن كان النقصان بسبب ا( وفصل 2)

وزنة الصبغ رطاًل، وزنة الثوب  نقصان صفة الصبغ ال غري، كما إذا كانت زنة الثوب مخسة أرطال،
فال يرجع ابئع الصبغ إذا اختاره بغريه، كما قاله الشيخ؛ ملا تقدم ان املبيع إذا نقص  -مصبوغًا ستة 

بفعل املشرتي نقصان صفة كان كالنقص ابآلفة السماوية عند العراقيني، وإن كان النقص بسبب 
انظر: كفاية النبيه البن  "يف التعليل بن الصباغكما قال ا  -نقصان جزء من الصبغ، وذهابه يف الثوب 

  .(9/532الرفعة ) 
 ( قال السبكي: وهذا الذي قاله ابن الرفعة فقه جيد، فليعتمد وينـزل اخلالف عليه. 3)

 حتقيق فواز القايدي.  415انظر: االبتهاج للسبكي ص
 ( يف )أ( "تعلمه". 4)
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وحينئذ  (1)أن يضارب ابألجرة[أ[ املضاربة ابألجرة ]وإن زادت ختري  بني /187فليس له إال]
لعدم الفسخ واختياره املضاربة املقتضية  ،يسقط حق ه من الرهينة واحلبس فيما يظهر؛ لتقصريه

ما يؤيده وأن يفسخ  (2)مث رأيت ]يف اخلادم[ ،وقسمتها بني غرمائه ،لبيع مجيع أموال املفلس
)رهن أي القصارة  )هي(حينئذ )و(ه؛ ألن ه عني كما تقرر إبفالس املستأجر لريجع إىل عمل

القصارة إن زادت على  (3)فيقدم أبجرته املسم اة من الزايدة الناشئة ]من[ أبجرة قصار فسخ(
، مثال ذلك: ثوب (4)غ وحنوهأجرته فإن ساوهتا أخذها وإال ضارب مبا بقي له، وكالقص ار الصب ا 

مخسة عشر، فلصاحب الثوب عشرة و  (6)درهم ]فيقو م[ (5)ه عشرة ]وأجرة صنعته[قيمت
وإال ضارب بدرهم فلو كانت  (8)/درهم وأربعة للمفلس هذا إن فسخ ذو الصنعة (7)]الصنعة[

أحد عشر فإن فسخ األخري فللبائع عشرة و  (9)األجرة مخسة وساوى الثوب ]ابلصنعة[
وإمنا  ،ة وإال ضارب خبمسة والدرهم للمفلس والعشرة للبائعدرهم ويضارب أبربع (10)]لألجري[

                                 
 (. ( ساقطة من )أ1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
 ( يف )ب،ج( "عن". 3)
وجها: أنه ليس لألجري إال القصارة الناقصة، أو املضاربة، كما هو « الوسيط»( على املذهب وحكى يف 4)

( 6/305قياس األعيان. ومل أر هذا النقل لغريه، فاملعتمد ما سبق. انظر: احلاوي الكبري للماوردي )
 (. 4/174الطالبني للنووي ) (، روضة4/34الوسيط للغزايل )

 ( يف )أ( "والصنعة". 5)
 ( يف )أ( "فقوم". 6)
 ( يف )أ( "الصبغة". 7)
  .ب[ من نسخة )ب(/152( هناية ل]8)
 ( يف )أ( "ابلصبغة". 9)
 ( يف )ج( "لألخري". 10)



 
664 

وال  ،مل يلحقوا الزائد ابلقصارة لكوهنم جعلوها عيًنا بزايدة املبيع املتصلة حىت يكون كله للقصارة
ب[ مسألتنا انقًضا قنع به أو ضارب /187مبا مر من أن من وجد عني ماله كالصبغ يف نظري ]

م ال يعنون حىت لو كانت أجرته مخسة ومل  حيصل بفعله إال درمهان ال يكون له إال ذلك؛ ألهن 
ا ليست عيًنا حقيقة إذ ال تُفرد ابلبيع واألخذ  بقوهلم القصارة عني أهنا عني من كل وجه؛ ألهن 

مل جيعل الغاصب شريًكا للمالك هبا كما  (1)والرد  كسائر األعيان بل صفة اتبعة للثوب وهلذا/
بل املراد أهنا كالعني من بعض الوجوه وهو أن  الزايدة احلاصلة هبا  جعل شريًكا له ابلصبغ

كاألعيان، وأم ا يف حق  األجري فليست مورد   فال تضيع على املفلس ،متقو مة مقابلة بعوض
ا وال يُتصو ر الرجوع إليها فجعل احلاصل هب ،بل موردها الصنعة ،اإلجارة حىت يرجع إليها

فهي مملوكة للمفلس مرهونة حبق  ،الختصاص فاعلها هبا متعلق حقه كاملرهون يف حق املرهتن
وال ينقص بنقصها كما هو  ،فال يزيد حقه بزايدة قيمة املقصور ،(2)األجري كما ذكره املصنف

، ال (5)(4)يف األم[   وسبقهم إليه الشافعي  (3)]ذكر ذلك الرافعي وغريه ،شأن املرهون

األجرة املسم اة مع أهنا  (6)خ األجري يستحيل الرجوع لعني العمل فلَم جعلوا ]بدله[يقال بفس
أ[ اتلف /188قد تكون أزيد من أجرة مثله، وكان القياس أن جيعلوا بدله أجرة املثل؛ ألن ه]

وهي قيمته كما يف اإلقالة بعد التلف والفسخ ابلتحالف بعده أيًضا أو األقل منها؛ ألن ه ال 

                                 
  .ب[ من نسخة )ج(/263( هناية ل]1)
  .(203-2/202( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )2)
 (. 10/272(، فتح العزيز للرافعي )4/97كالبغوي انظر: التهذيب للبغوي )(  3)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 4)
 (. 3/208( انظر: األم للشافعي )5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
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م لو اعتربوا أجرة (1)عد الفسخ زائًدا عليها ومن املسم اة لرضاه هبا وهي ]أقل [يستحق ب ؛ ألهن 
املثل يف بدله لكانوا قد أعطوه حكم التالف من كل وجه وذلك ينايف الرجوع ابلفلس خبالف 
ما إذا جعل بدله األجرة املسم اة ويتفر ع على ما تقر ر من كون القصارة غري مستحق ة للقص ار 

ا هي مرهونة حبق ه أن حقه ال يزيد بزايدة راغب فال يستوىف منها زايدة على ما رهن هبا وهو وإمن  
فلو رغب راغب يف  ،وإمنا زاد حق صاحب الصبغ بزايدته؛ ألن  الصبغ مستحق  للصباغ ،األجرة

 ،فاشرتاه بثالثني ،املثال املذكور وهو ما إذا ساوى الثوب مصبوًغا أو مقصورًا مخسة عشر
 ،وتسعة للمفلس ،وللقصارة درهم ،ومثانية للمفلس ،وللصبغ درمهان ،صاحب الثوب عشرونفل

ابألجرة ليكونوا شركاء صاحب الثوب أجرب كما يف  ولو قدم الغرماء القصار أو الصباغ
ألن ه قدم ما يرد ه كالبائع إذا قدمه الغرماء ابلثمن ال يتأت ى؛   (3)/، وتعليله بقوله(2)الروضة

ب[ فيما إذا قال الغرماء يف املقيس واملقيس عليه نقدمك /188واجلواب أبن  ما هنا إمنا هو ]
وعلى املنقول الذي قدمه فإمنا أجرب القصار دون البائع؛ ألن  حق  ،من مالنا مردود إذ ال فرق

 البائع.  (4)جرب خبالف ]حق[فأ ،فإذا أد ى حقه زال تعل قه هبا ،القصار متعلق ابلعني تعلق الرهن
ال تعل ق  (6)استطراًدا ]إذ[ (5)مما يتفرع على قوهلم القصارة عني مسألتان ذكرمها كأصله)و(

 هلما ابلفلس:

                                 
 ( يف )أ( "األقل". 1)
لى لو قال الغرماء للقصار: خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء صاحب الثوب، أجرب ع قال النووي مانصة"( 2)

  األصح، كالبائع إذا قدمه الغرماء ابلثمن، فكأن هذا القائل يعطي القصارة حكم العني من كل وجه".
  .أ[ من نسخة )ب(/154( هناية ل]3)
 ( ساقطة من )ج(. 4)
 . (311ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 5)
 ( ساقطة من )ب(. 6)
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وحنوه كاخلياط والطحان وغريمها إذا استؤجر على ثوب  )لكل قصار(األوىل: أنه جيوز  
 )عند عدل ألجرة(بوضعه  املقصور وحنوه )حبس الثوب(فقصره أو خاطه أو حب  فطحنه 

كما أن للبائع حبس املبيع ليستويف الثمن بناء   ،ابإلضافة للضمري أي: ألجل استيفاء أجرته
مبا  (3)والبلقيين ،(2)، وقي ده القف ال ابإلجارة الصحيحة، والبارزي(1)على أن القصارة وحنوها عني

فإن كان  ،ما لو عمل املفلسبل أيخذه املالك ك ،إذا زادت القيمة ابلقصارة وإال فال حبس
اخلياطة زايدة  (4)حمجورًا عليه ابلفلس ضارب األجري أبجرته وإال طالبه هبا، ومل يبيِ نا يف ]مسألة[

القيمة على ماذا، وحبث الشارح زايدهتا على قيمته مقطوًعا القطع املأذون فيه ال صحيًحا وهو 
أ[عدل من زايدته، ويفرق بينه وبني البائع حيث حيبس املبيع عنده /189حمتمل، وقوله عند ]

وأبن  ملك املشرتي ملا مل يستقر  كان ضعيًفا فلم يقو على  ،أبن  حق ه فيه أقوى من حق  األجري
 خبالف ملك املستأجر.  ،انتزاعه من يد البائع

)بتلفه أجره  )سقط(تأجر والثانية: أنه إذا تلف الثوب املقصور وحنوه قبل تسليمه إىل املس
وقضي ته أنه ال فرق بني تلفه آبفة أو فعل  ،كما يسقط الثمن بتلف املبيع قبل القبض  يف يده(

ويرتدد  ،خبالف فعل املستأجر فإنه يكون قبًضا له كإتالف املشرتي للمبيع قبل قبضه ،األجري
القيمة اليت يضمنها  (5)ويقرب ]أن[ ،النظر يف إتالف األجنيب إذا كان ممن يضمن إتالفه

                                 
ان قلنا( اهنا أعيان فنعم كما أن البائع حيبس املبيع ( )فأن قلنا( القصارة وما يف معناها أاثر فال )و 1)

انظر: املهذب  وقال النووي: هكذا أطلق املسألة كثريون، أو األكثرون،الستيفاء الثمن
 (. 4/171(، روضة الطالبني للنووي )10/269(، فتح العزيز للرافعي )3/262للشريازي)

 (. 2/204) ( النقل عنهم انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري2)
  .(2/204) الرملي الكبري ( النقل عن البلقيين. انظر: حاشية3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
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  .(2)وإال سقطت (1)/األجنيب إن زادت بسبب فعل األجري مل تسقط أجرته
 

 

۞۞۞۞۞۞ 

                                 
  .أ[ من نسخة )ج(/264( هناية لنهاية ل]1)
( على القول أهنا أعيان مل يستحق؛ ألنه تلف قبل التسليم، كما يسقط الثمن بتلف املبيع يف يد البائع 2)

استحق األجرة، وكأنه وقع مسلما ابلفراغ. انظر: فتح العزيز للرافعي  أهنا أاثروعلى القول 
 (. 353-4/352(، هناية احملتاج للشربيين )10/269)
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 احَلجرباب يف 

، واألصل فيه قوله (2)وشرًعا: املنع من التصر فات املالية ،(1)وهو لغة: املنع ،بفتح احلاء

ڃ ڃ    ڃ چ چ چ : (4)عاىل[، وقوله ]ت(3)چې ې ې ى ى ائ چ تعاىل: 

 اآلايت. (7)چڭ ڭ ڭ ۇ چ : (6)، وقوله ]تعاىل[(5)چچ
وكىن  عن البلوغ ببلوغ النكاح، والضعيف: الصيب، والذي ال  ،نب ه على احلجر ابالبتالء

املال الذي  (9)ب[ و ]إضافة[/189] (8)يستطيع أن ميل: املغلوب على عقله، والسفيه: املبذر

                                 
( ومنه مسى العقل حجرا؛ ألنه مينع صاحبه من ارتكاب ما ال جيوز، وهلذا مسى حجر البيت حجرا؛ ألنه 1)

كما  ن التصرف ىف ماله، وحجر عليه احلاكم، أى: منعهمينع من الطواف فيه. واحملجور عليه ممنوع م
 النظم املستعذب ،(152ص)لألزهري  يقال طحن للمطحون وقطف للمقطوف انظر: الزاهر

 (.67ص)للرازي  (، خمتار الصحاح2/269)
(، مغين احملتاج 3/122(، الغرر البهيه لزكراي األنصاري )6/431( انظر: هناية املطلب للجويين )2)

  .(3/130ين )للشربي
 . 6( سورة النساء، آية: 3)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 4)
 . 282( سورة البقرة، آية: 5)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 6)
  5( سورة النساء، آية: 7)
أنه أراد هبما املغلوب على عقله ألنه ال فرق بني الضعيف وبني الذي ال  -رمحه هللا-( نقل املزين 8)

(، فتح 5/386(، حبر املذهب للروايين)8/203انظر: خمتصراملزين) يستطيع، ومعىن اللفظتني واحد.
 (. 10/276العزيز للرافعي )

 ( يف )ج( "وإضافته". 9)
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 (1)چٴۇ ۋ ۋ چ له بدليل 
لوليه لتصرفه فيه، وصح مرفوًعا: )خذوا على أيدي  

 . (2)(سفهائكم
 واحلجر أنواع: 

 كاملكاتب.  ،نوع ُشرع ملصلحة نفسه وغريه
وإن زاد  ،اءمن الوف (4)و ]املمتنع[ ،كاحلجر على املفلس  (3)/ونوع ُشرع ملصلحة الغري

 (5)وحنوه للورثة يف ثلثي ماله. ،واملريض ،والراهن للمرهتن يف املرهون ،كما مر للغرماء  ،ماله
وإن مل يِف ماله بدينه كما  ،وسيأيت يف الوصااي أنه لو وىف  بعض الغرماء مل يزامحه غريه 

 ،ليه يف مجيع تركتهإن  من عليه دين مستغرق حيجر ع (8)مجع  ]هنا[ (7)؛ ]لقول[(6)قاله الشيخان

                                 
 5( سورة النساء، آية: 1)
( رقم 340(، والطرباين يف مكارم األخالق )ص 81( رقم )47( أخرجه ابن املبارك يف مسنده )ص2)

( كلهم من حديث النعمان بن بشري 7170رقم )( 10/65(، والبيهقي يف شعب اإلميان )81)
 رضي هللا عنه، به. 

  .ب[من النسخة )ب(/154]ل( هناية 3)
 ( يف )أ( "للمبيع". 4)
( وهي مخسة أضرب. حجر الراهن حلق املرهتن، وحجر املفلس حلق الغرماء، وحجر املريض للورثة، 5)

سها: حجر املرتد حلق املسلمني. وهذه وحجر العبد لسيده، وكذا املكاتب لسيده وهلل تعاىل. وخام
االضرب أبسرها. خاصة ال تعم مجيع التصرفات بل يصح من هؤالء احملجورين االقرار ابلعقوابت 

( العزيز 4/125وكثري من التصرفات وهلا أبواب مفرقة مذكورة يف مواضعها انظر: التهذيب للبغوي )
  .(4/177(، روضة الطالبني للنووي )10/257للرافعي )

  .(6/131(، روضة الطالبني للنووي )7/52( انظر: العزيز للرافعي )6)
 ( يف )ب،ج( "فقول". 7)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 8)
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وغري ذلك مما يعرف  ،واملرتد للمسلمني ،والعبد لسيده ،ابلنسبة للتربعات (1)مرادهم ]به[
 بتصف ح كالمهم.

 وبعضها أييت.  ،أبواب تقد م بعضها (3)و]هلا[ ،وغريه مجلة مستكثرة (2)وذكر منه اإلسنوي
والسفه، وكل منها  ،لصيبوا ،ونوع ُشرع ملصلحة احملجور عليه؛ وهو ثالثة: حجر اجلنون

 وهذا هو املعقود له الباب.  ،أعم مما بعده
وأكثر  ،واعتبار األقوال كلها ،فتنسلب به الوالايت ،( يثبت مبجرد اجلنون)حجر جنون

 ،وحنوها ،وترتب احلرمة على إرضاعه ،املهر بوطئهأ[/190]ووجوب  ،خبالف استيالده ،األفعال
كإيناس   ،وال اقرتان بشيء آخر ،مبجردها بغري فكفريتفع  )إىل إفاقة(ويستمر ذلك 

 . (6)خالفًا ملا يف التنبيه ،(5)(4)]الرشد[
 ،فهي ترفع حجر اجلنون (7)أم ا إذا كان جنونه بعد رشده فظاهر، وأم ا إذا كان ]قبله[

 أو السفيه. ،وتبقي حجر الصيب
أبنه ال  (8)األذرعي واألخرس الذي ال يفهم، ونظر فيه ،وأحلق القاضي ابجملنون: النائم

وإن احتيج إىل  ،وأبن األخرس املذكور غري عاقل ،يتخي ل أحد أن النائم يتصرف عنه وليه
                                 

 ( ساقطة من )ب(. 1)
 (. 428-5/426( انظر: املهمات لألسنوي. )2)
 ( يف )ب( "هلما". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري 4/177لنووي )( روضة الطالبني ل4/130( انظر: التهذيب للبغوي )5)

(2/206 .) 
 . (103ص)( انظر: التنبية للشريازي 6)
 ( يف )ج( "قتله". 7)
 (. 2/206( النقل عن القاضي واألذرعي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )8)
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وجياب أبن النائم يشابه اجملنون يف سلب اعتبار  ،أحد مكانه فليكن هو احلاكم (1)]إقامة[
ي ال يفهم وأبن  األخرس الذ ،فحسب ،فإحلاقه به من حيث ذلك ،وكثري من األفعال ،األقوال

 ابجملنون. (2)فهو ]ال يلحق[ ،ال يسم ى جمنوانً 
 ،فوليه ويل اجملنون ،كما قاله  ،وقوله: "وإن احتيج إخل": فيه نظر؛ ألن ه إن كان غري عاقل

والشارح حبث أن  حمل  الرتد د فيمن عرض له هذا  ،(3)مث رأيت اإلسنوي ترد د فيمن يكون ولي ه
بلغ إال كذلك فالظاهر اجلزم أبن  ولي ه هو الذي يتصر ف عليه؛ أم ا من مل ي ،اخلرس بعد بلوغه

وهذا ليس   ،ب[ رشيًدا/190إذ ال يرتفع احلجر عنه إال ببلوغه ] ،استدامة حلجر الصيب
 انتهى.  ،كذلك

كما اقتضاه كالم   ،وقوله: الظاهر إخل حمتمل والذي يتجه من الرتد د أن  ولي ه ويل اجملنون
 (4)واجملنون إذا كان له أدىن متييز كالصيب املميز ،أنه غري عاقل :ذرعيالقاضي، وصريح قول األ

 وأقر اه. ،عن التتمة ،(5)نقله الشيخان ،فيما أييت
 ،وإال فهو مكلف ،أبنه إن زال عقله فمجنون ،(7)واألذرعي ،(6)واعرتضه السبكي

 فإن بذ ر فكسفيه انتهى.  ،وتصر فه صحيح
أم ا أدانه فال يلحقه ابملكلف وال ابجملنون؛  ،(8)التمييز[ويرد  أبن  شرط التكليف كمال ]

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب،ج( "ملحق". 2)
 (. 4/356 )( انظر: هناية احملتاج للشربيين3)
 (. 4/356( النقل عنهم انظر: هناية احملتاج للشربيين )4)
 (. 4/177(، روضة الطالبني للنووي )10/275( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 حتقيق فواز القايدي. 422( االبتهاج للسبكي ص6)
 (. 4/356( النقل عن األذرعي. انظر: هناية احملتاج للشربيين )7)
 تمييز". ( يف )ج( "لل8)
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أوله يثبت مبجرد  (1)بكسر/ )صيب(حجر  )و( ،فتعني إحلاقه ابلصيب املميز ،ألن ه خمالف هلما
والنهي عن  ،إال حنو العبادات ،واعتبار األقوال واألفعال أيًضا ،فتنسلب به الوالايت ،الوالدة
 ،يف أبوابه (3)هنا وإن علم من كالمه وكالم املصنف (2)الم احلاويخالفًا ملا يومهه ك ،املنكر

 ويثاب عليهما كاملكلف.
وتوكيله يف دفع  ،وإبالغ دعوى صاحب وليمة ،واإلذن يف دخول دار ،وإال محل اهلدية

ذلك  (5)كما هو مذكور يف حماله، ويستمر  ،ومتل كه املباحات ،إذا عني  له املدفوع إليه (4)]زكاة[
  .(6)فريتفع به حجر الصيب بلوغ()إىل 

 أراد اإلطالق الكل ي. أ[/191]ومن زاد على البلوغ هنا الرشد
 ،التبذير (9)]وكذا[ ،: واألول أوىل؛ ألن  الصيب سبب مستقل ابحلجر(8)الشيخان (7)قال/

                                 

  .أ[ من النسخة )ب(/1055]ل( هناية 1)
 (.312:ص)( انظر: احلاوي الصغري للقزويين 2)
  .(2/1205( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب( زايدة "على". 5)
لصىب حجر ا ( حجر الصىب ينقطع ابلبلوغ مع الرشد هكذا يطلقه بعض االصحاب ومنهم من يقول6)

ينقطع مبجرد البلوغ وليس ذلك خالفا حمققا بل من قال ابالول أراد االطالق الكلى ومن قال ابلثاين 
انظر:  أراد احلجر املخصوص ابلصىب وهذا اوىل الن الصبا سبب مستقل ابحلجر وكذلك التبذير

، روضة (10/277(، فتح العزيز للرافعي )6/218(، البيان للعمراين )4/130التهذيب للبغوي )
 (، 4/178الطالبني للنووي )

  .ب[ من النسخة )ج(/264]ل( هناية 7)
 (. 4/178(، روضة الطالبني للنووي )10/277( انظر: فتح العزيز للرافعي )8)
 ( يف )ب،ج( "فكذا". 9)
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رًا ]حكم تصر فه حكم تصر ف السفيه[ ال حكم تصر ف  (1)وأحكامهما متغايرة، ومن بلغ مبذِ 
  انتهى. الصيب  

أي:  ،(2)سنة قمرية حتديدية )خبمس عشرة(والبلوغ للصيب والصبية حيصل: إما 
ُعرضت على : ¶ملا صح  عن ابن عمر  ،ابستكماهلا، وابتداؤها من انفصال مجيع الولد

عشرة سنة فلم جيزين ومل يرين بلغت، وُعرضت  (3)[يوم أحد وأان ابن ]أربع ♀النيب 

 . (5)عشرة سنة فأجازين ورآين بلغت (4)عليه يوم اخلندق وأان ابن ]مخس[
أي  )إمناء(بغري السن ِمن  (6)[)أو(وإسكان شني عشرة وفتحها أفصح من كسرها. ]

رفع »، وخلرب: (7)چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چخروج مين  لوقت إمكانه لقوله تعاىل: 
 .(9)«؛ عن الصيب حىت حيتلم(8)[القلم ]عن ثالثة

                                 
 ( العبارة يف )أ( هكذا "حكم تصرفه السفيه"، ويف )ب( هكذا "حكم تصرفه حكم السفيه". 1)
 ويف وجه: يبلغ ابلطعن يف اخلامسة عشرة،وقال النووي وهو شاذ ضعيف.  ،( على الصحيح2)

  .(4/178(، روضة الطالبني للنووي )6/219(، البيان للعمراين )4/132انظر: التهذيب للبغوي )
 ( ساقطة من )ب(. 3)
 ( يف )ج( "مخسة". 4)
( رقم 3/177هتم )( أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب الشهادات، ابب بلوغ الصبيان وشهاد5)

 (. 1868( رقم )3/1490(، ومسلم يف صحيحه: كتاب اإلمارة، ابب بيان سن البلوغ )2664)
 ( يف )ب،ج( "و". 6)
  59( سورة النور، آية: 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
( رقم 4/243( أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب احلدود، ابب ىف اجملنون يسرق أو يصيب حدا )9)

(، 24694( رقم )41/224(، وأمحد يف مسنده )1485م )ق( ر 3/17السي )(، والطي4398)
(، وغريهم، من حديث عائشة رضي هللا عنها مرفوعاً، وقال احلاكم: "هذا حديث 2/59واحلاكم )

= 
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 ،أو يقظة ،، واملراد به هنا خروج املين  يف نوم(1)وهو لغة ما يراه النائم ،واحللم: االحتالم
 . (2)جبماع  أو غريه

 ،ابالستقراء ،(3)كماهلاأي است ،من السنني القمرية )لتسع(وأقل  وقت إمكانه أن خيرج 
  .(4)وهذا من زايدته

 كما يف احليض.  ،ب[ أهنا تقريب/191](5)والظاهر من تردد اإلسنوي
أو إنبات، وهذه الثالثة مما  ،أو احتالم ،واألنثى تزيد على الذكر؛ ألن  بلوغها إم ا بسن   

 يتشاركان فيه. 
 . (6)لوقت إمكانه السابق ابإلمجاع )أو حيض(
خالفًا ملا تومهه العبارة، وإمنا  ،غريه ابلوالدة، وكل منهما ليس بلوًغا (7)]عرب[ و )أو حبل(

                                 
 صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه". 

 لفارايبا. انظر: الصحاح ل( تقول منه: حلم ابلفتح واحتلم. وتقول: حلمت بكذا، وحلمته أيضً 1)
  (.80ص)(، خمتار الصحاح للرازي 5/1903)

  .(3/123لزكراي األنصاري ) (، الغرر البهية10/278( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)
 ( يف )ب( زايدة "هبا". 3)
( ابالتفاق على الذكر والنساء وجهان وجه يكون بلوغ و وجه: أن املين ال يكون بلوغا يف النساء؛ ألنه 4)

وعلى هذا، قال اإلمام: الذي يتجه عندي: أنه ال يلزمها الغسل. وهذا الوجه شاذ، وفيما  اندر فيهن.
-10/278(، فتح العزيز للرافعي )6/219انظر: البيان للعمراين ). قاله اإلمام والصحيح األول نظر

 (. 4/178(، روضة الطالبني للنووي )279
ل التاسعة، ووسطها، آخرها"انظر: املهمات ( قال مانصة: "وعلى هذا فيأيت فيه ثالث أوجه، أو 5)

 (. 5/432لألسنوي)
 (. 2/207(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1/142( انظر: اإلقناع البن املنذر )6)
 ( يف )ج( "عني". 7)



 
675 

والوالدة املسبوقة ابحلبل دليل عليه، وِمن مث حُيكم ابلبلوغ قبلها بستة أشهر  ،البلوغ ابإلنزال
وشيء، فلو أتت املطلقة بولد يلحق الزوج حكم ببلوغها قبل الطالق، ولو أمىن اخلنثى ِمن 

وحاض من فرجه ُحكم ببلوغه ال إن ُوجدا أو أحدمها من أحد الفرجني جلواز أن يظهر  ذكره
 . (1)من اآلخر ما يعارضه قاله اجلمهور

مث يُغريَّ إن ظهر  ،كما حيكم ابإليضاح به  ،: ينبغي احلكم ببلوغه أبحدمها(2)وقال اإلمام
 : وهو احلق. (3)قال الشيخان ،خالفه

: (4)مرًة مل حُيكم ببلوغه، وإن تكرر حكمنا به، قال النووي وقال املتويل: إن وقع ذلك
 وهو حسن غريب. 

 (6)واإليضاح أبن  احتمال ذكورته ]مساو [ ،بني احلكم ابلبلوغ (5)وفر ق ابن الرفعة
 فإذا ظهر ما يغلب على الظن  أحدمها عمل به؛ إذ ال غاية تنتظر ،الحتمال أنوثته

يقدح يف  (7)ال يعدل عنه مبا جيوز أن يظهر بعده ]مبا[ف ،وأم ا الصيب فهو األصلأ[/219]

                                 

انظر: روضة الطالبني . ( قطع اجلمهور أبنه ليس ببلوغ، جلواز أن يظهر من الفرج اآلخر ما يعارضه1)

 (. 4/360(، هناية احملتاج للشربيين )2/207(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/179للنووي )

 (. 6/437( انظر: هناية املطلب للجويين )2)

 (. 180-4/179(، روضة الطالبني للنووي )10/282( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)

ل اخلنثى من ذكره أو خرج الدم إذا أنز « التتمة»( قال النووي يف زايداته مانصة: " قلت: قال صاحب 4)

 من فرجه مرة، مل حيكم ببلوغه. فإن تكرر، حكم به. وهذا الذي قاله حسن وإن كان غريبا ". 

 (. 10/37( انظر: كفاية النبية البن الرفعة ) 5)
 ( يف )أ( "مثبتاً و". 6)
 ( يف )ب،ج( "ما". 7)



 
676 

استكمال مخس عشرة سنة،  (3)/(2)مع أن  له غاية تنتظر و ]هي[ ،احلكم عليه (1)]ترتيب[
استندا يف اعتماد كالم  ،أخًذا من كون الشيخني ،كالم التتمة  (4)وهبذا رد  اعتماد اإلسنوي

قول اإلمام:  ،(6)رتط فيه التكرار، واستشكل األذرعياملش (5)إىل القياس على ]اإليضاح[ ،اإلمام
 ،املرتت ب على احلكم ابلبلوغ ،قوًدا أو رد ة ،مث يغريَّ إن ظهر خالفه أبن  التغيري قد يتعذ ر ابلقتل

 مع الشك  فيه. 
احليض  (7)ومر  وجوب الغسل خبروج املين  من غري طريقه املعتاد، فعليه ال منافاة بني

وهو منتف  هنا، ويصد ق مد عي  ،لكن ذاك حمل ه مع انسداد األصلي ،الذ كر وخروج املين  من
وألنه إن  ،ولو يف خصومة؛ ألن ه ال يعرف إال من جهته ،أو احليض بال ميني ،البلوغ ابالحتالم

 صدق فال خيتلف، وإال فكيف حيلف مع صغره؟.
حلف عند  ، الديوانأو إثبات امسه يف ،إن كان من الغزاة وطلب سهم املقاتلة (8)]نعم[

 التهمة. 
ومن جهل إسالمه دون  ،)كافر(أو أنثى  ،شخص ذكر )يف(أي دليل البلوغ  )ودليله(

كما قاله   ،وفرجي املشكل مًعا ،لفرج الواضح ،شعر نبت على عانة   )خشونة( (9)غريمها
                                 

 ( يف )ب،ج( "ترت ب". 1)
 ( يف )ج( "هو". 2)
  .ب[ من النسخة )ب(/155]ل( هناية 3)
 (. 433-5/432( انظر: املهمات لألسنوي)4)
 ( يف )ب،ج( "االتضاح". 5)
 (. 4/360( النقل عن األذرعي انظر: هناية احملتاج للشربيين )6)
 ( يف )ب( زايدة "خروج". 7)
 ( ساقطة من )أ(. 8)
 ( يف )ب( زايدة "و". 9)
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 .(1)ب[ مجٌع متقد مون/192]
 ،دليل على البلوغ ابالحتالم أيًضافيه جُياب عنه مبا أييت من أن ه  (2)وتوق ُف البلقيين

 كما يشرتط خروج املين  منهما.   ،فاشرتط أن يكون على الفرجني
ملا صح  عن عطي ة القرظي:   ،وضابط خشونته أن تكون حبيث حيتاج يف إزالته إىل حلق

ومن مل ينبت مل يُقتل،  ،الشعر قُتلينظرون من أنبت  (3)]فكانوا[ كنت من سيب بين قريظة
 .(4)فجعلوين يف السيب ،فكشفوا عانيت فوجدوها مل تنبت

كالمه خالفًا ملا يومهه كالم أصله أن    (5)ووقت إمكانه وقت إمكان االحتالم، و ]أفاد[
أو االحتالم على  ،بل هو دليل للبلوغ ابلسن   ،(6)وهو كذلك/ ،ذلك ليس بلوًغا حقيقة

 . (7)فمن كان حمتلًما وأنبتت عانته قُتليف رواية:    يشري إليه قول عطية كما   ،األوجه

                                 
(، هناية احملتاج للشربيين 10/280زيز للرافعي )(، فتح الع6/348( انظر: احلاوي للماوردي)1)

(4/359).  
 (. 2/96( انظر: التدريب للبلقيين)2)
 ( يف )ب،ج( "وكانوا". 3)
(، 4404( رقم )4/245( أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب احلدود، ابب ىف الغالم يصيب احلد )4)

(، 1584( رقم )4/145حلكم )والرتمذي يف جامعه: كتاب السري، ابب ما جاء يف النزول على ا
(، والنسائي 2541( رقم )2/849وابن ماجه يف سننه: كتاب احلدود، ابب من ال جيب عليه احلد )

(، 2/123(، واحلاكم )5593( رقم )5/264(، )8566( رقم )8/25يف السنن الكربى )
 (، وغريهم وقال احلاكم: "صحيح اإلسناد". 3/35)

 ( يف )ب( "إفادة". 5)
  .أ[ من النسخة )ج(/265]لة ( هناي6)
( إال أن فيه العطف حبرف 5593( رقم )5/264( تقدم خترجيه، وهذا لفظ النسائي يف السنن الكربى )7)

 نـَبَـَتتخ َعانـَُتُه قُِتَل(.  أَوخ "أو": )َفَمنخ َكاَن حُمخَتِلًما 
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: وقت إمكانه وقت إمكان االحتالم، وهلذا لو مل حيتلم وشهد عدالن (1)وقول الرافعي
 أبن  عمره دون مخس عشرة سنة مل حُيكم ببلوغه ابإلنبات. 

خرج ابلكافر: املسلم؛ لسهولة مراجعة آابئه وأقرابئه من املسلمني، وألن ه مت هم يف و 
ا تعج له بدواء دفًعا للحجر ،اإلنبات فإنه يفضي  ،خبالف غريه ،وتشو فًا للوالايت ،فرمب 

والغالب إذ األنثى واخلنثى  ،أو ضرب اجلزية، وهذا جري على األصل ،به إىل القتلأ[/193]
 راجعة أقاربه املسلمني كذلك.ومن تعذ رت م
 ،وهنود الثدي ،وثقل الصوت ،والشارب ،واللحية ،بشعر العانة: شعر اإلبط (2)و]خرج[

 (3)فليست دلياًل للبلوغ؛ لندرهتا دون ]مخس[ ،وغريها ،وانفراق األرنبة ،ونتوء طرف احللقوم
مع كوهنا ونظر إليها  ،عشرة سنة، وألهنا لو كانت دلياًل ملا كشفت العانة يف وقعة بين قريظة

 (4)عورة ُيستغىن عن نظرها.
 ،وخبشونته ،للضرورة ؛(5)وجيوز نظرها للشهادة هبا عند احلاجة إىل معرفة البلوغ ]هبا[

 .(7)(6)والتقييد هبا من زايدته الشعر الضعيف لوجوده يف ]الصغري[

                                 
  .(10/278( فتح العزيز للرافعي )1)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 2)
 ة". ( يف )أ،ب( "مخس3)
(، أسىن 4/179( روضةالطالبني)10/281( ال أثر هلا على املذهب انظر: فتح العزيز للرافعي )4)

 .(2/207املطالب لزكراي األنصاري )
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( يف )ج( "السمني". 6)
ن ( وجيوز النظر إىل منبت عانة من احتيج إىل معرفة بلوغه هبا للضرورة، على الصحيح. وقيل: متس م7)

فوق حائل. يلصق هبا مشع وحنوه ليعترب بلصوقه به وكالمها خطأ، إذ حيتمل أنه حلقه، أو نبت شيء 
 (. 2/207(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/179) يسريانظر: روضةالطالبني
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 (4)، وقيل/(3)(2)ظاهرة يف أن  العانة اسم للمنبت، وصو به األزهري (1)وعبارة أصله
 بل هي للثاين أقرب. ،للنابت، وعبارته حتتملهما

 ،لدفع القتل عنه )بيمينه(؛ولد كافر ُسيب فاد عى أن ه استعجل اإلنبات ابلدواء  )وصدرق(
وطولب هبا، والفرق االحتياط حلفظ املال  ،لو كان من أوالد أهل الذمة )ال إلسقاط جزية(

  .(5)على املسلمني يف احلالني
أي  )أنه استعجله(حتليفه يف األوىل إذا أراده خالفًا ملا يومهه كالم الشارح وكيفيته  وجيب

 اإلنبات ابلدواء. 
؛ ملنع كونه (7)والصيب ]ال حيلف[ ،ب[ يثبت صباه/193ال يشكل حتليفه أبنه ] (6)]و[

ا العالمة وهي اإلنبات عارضها دعواه االستعجال ،بل هو اثبت ابألصل ،يثبته عفت فض ،وإمن 
 ملا عارضها.  (8)فاحتيج ]ملقو  [ ،داللتها على البلوغ

                                 
 . 312( انظر: احلاوي الصغري للقزويين ص1)
سنة  ولد هبراة ياللغو  ياهلرو  ر األزهرى( هو: حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة اهلروى أبو منصو 2)

اثنتني ومثانني ومائتني صاحب هتذيب اللغة تويف هبراة سنة سبعني وثالمثائة يف ربيع اآلخر منها وقيل 
( 64-3/63شافعيه الكربى للسبكي )يف أواخرها وقيل سنة إحدى وسبعني انظر: طبقات ال

 ( 1/144) بن شهبهطبقات الشافعيه ال
 (. 3/129) ( انظر: هتذيب اللغه لألزهري3)
  .أ[ من النسخة )ب(/156]ل( هناية 4)
 (. 4/359( هناية احملتاج للشربيين )2/207( انظر: حاشية اللرملي )5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 )أ(. ( ساقطة من 8)
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قبلت جزية اجملوس  (2)الدم قد يوجب خمالفة القياس، و]لذا[ (1)وأيًضا فاالحتياط ]حلقن[
 ،تبًعا للعبادي ،وهو املعتمد ،والتفصيل املذكور من زايدته ،مع حرمة مناكحتهم علينا

 .(4)وجزم به األذرعي ،(3)واملتويل
وبلوغ الصيب يكون كل منهما عند عدم الرشد سفيًها، وحكم  ،بعد إفاقة اجملنون )مث(

 ،ومنها النذر يف الذمة ابملال ،ما عدا صرف الزكاة ،وعبادة ،)إسالم(منه  )يصحر(السفيه أنه 
خالفًا ملا اقتضاه كالمهما يف النذر؛ ألن ه ال  ،كالوصية  ،هنا (5)فيصح كما جزم به الشيخان

 وغريه. (6)كما قاله السبكي  ،ء إال بعد الرشديلزمه األدا
بلعان  ،ونفي نسب ،وظهار ،ولو بدون مهر املثل ،وخلع ،كطالق  ،غري مايل )وتصرف(

حد؛   وإقرار مبوجب قود أو ،وينفق على املستلحق من بيت املال ،واستلحاقه ،غريه (7)]أو[
ا ما عدا اخللع ال تعل ق هلا ابملال الذي حجر ألجله،   وأم ا اخللع فكالطالق بل أوىل. ألهن 

 )يف مال(تصرف  )ال( ،كاالحتطاب  ،وفهم من ذلك صح ة ما ال تصر ف فيه ابألوىل
ولو  ،وشراء ،كبيع  ،ما أييت )غري(وجيوز تركه لإلضافة  ،يف نسخة معتمدة أ[/194]ابلتنوين

وإن قدر العوض؛  ،أو املوكل ،ولو إبذن الويل ،وغريها ،وكتابة ،وإعتاق ،أو يف الذمة ،بغبطة

                                 
 ( يف )ب( "حلق". 1)
 ( يف )ب،ج( "كذا". 2)
( حكى املتويل عن الشيخ أيب عاصم العبادي أنه تسمع دعواه وحيلف، وإذا حلف ترك قتله. انظر:  3)

 (. 10/33كفاية النبية البن الرفعة ) 
 حتقيق عبدهللا سيد.  205( انظر: اإلسعاد ص4)
 (. 184-4/183روضة الطالبني للنووي ) (،289-10/288( انظر: فتح العزيز للرافعي )5)
 حتقيق فواز القايدي.  458( انظر: االبتهاج للسبكي ص6)
 ( يف )ب( "و". 7)
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 مظن ة اإلتالف. (1)وألهنا إتالف ]أو[ ،ألن  تصحيح ذلك يؤدي إىل إبطال معىن احلجر
إجيار نفسه إن مل يكن عمله مقصوًدا يف  (4): ]له[(3)والروايين ،(2)نعم قال املاوردي

قصد عمله خبالف ما إذا  ،فاإلجارة أوىل ،نفسه؛ الستغنائه مباله؛ ألن  له التطو ع مبنفعته حينئذ
 ،فال يتعاطى إجياره غريه ،إذ لولي ه إجباره على الكسب حينئذ؛ لريتفق به يف النفقة وغريها

وإن جهل حاله ال ما قبضه السفيه مبعاملة أو  ،ويضمن القابض منه مبعاملة أو غريها ما قبضه
 من رشيد إبقباضه أو إذنه.  ،كما أييت آخر الوديعة  ،غريها

ومل حيجر عليه؛ لنفوذ تصر فه ومن حجر  ،غريه من سفه بعد رشدهو  (5)وأحلق به األذرعي
 ،على غريه (7)يف قبض دين ]له[ (6)وسفيًها أذن له ولي ه/ ،وأذن له ولي ه يف اإلقباض ،عليه بسفه

قبض  ،وإن انفك  احلجر ،واالمتناع منه ،ولو إبتالفه قبل املطالبة برد ه ،وتلف ما قبضه
ُ
أو كان امل

فإن انتفى شرٌط مما ذكر  ،ب[ ملاله بتقصريه يف البحث عن حاله/194املضيع ]جاهاًل؛ ألن ه 
و ]متك ن من رد ها مث تلفت عنده، وقضي ة كالم  ،كما لو بقيت العني يف يده بعد رشده  ،ضمن

لكن املنصوص عليه يف  ،عدم الضمان ابطًنا أيًضا (10)والغزايل[ ،(9)وصر ح به اإلمام (8)الشيخني

                                 
 ( يف )أ( "و". 1)
  .(360-6/359( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )2)
 (. 5/397( انظر: حبراملذهب للروايين)3)
 ( يف )ب( "ألنه". 4)
 (. 210-2/209األنصاري ) ( انظر: أسىن املطالب لزكراي5)
  .ب[ من النسخة )ج(/265]ل( هناية 6)
 ( ساقطة من )ج(. 7)
 (. 4/184(، روضة الطالبني للنووي )289-10/288( فتح العزيز للرافعي )8)
 (. 6/444( انظر: هناية املطلب للجويين )9)
 ( العبارة ساقطة من )ب(. 10)
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  .(2)وهو املوافق ملا ذكروه يف البيع يف نظريه من الصيب ،بعد فك  احلجر (1)/األم أنه يضمن
فيجوز له التصر ف  ،ويستثىن من التصر ف املايل ما إذا انتهى إىل الضرورة يف املطاعم

 . (3)كما حبثه اإلمام  ،فيها
واحتياجه للثواب  ،مع صح ة عبارته ،إذ ال ضرر عليه فيهما ،)وصية وتدبري(وحنو 

أو عليه  ،فببدل  أوىل ،ولو على أقل من الدية؛ ألن  له العفو جماانً  ،له وصلح عن قصاص()
أو العضو، واستثناء هذا من زايدته، وتوكيله يف قبول  ،ولو على أكثر من الدية صيانة للزوج

تبٌع  كما أييت فيهما؛ ألن  املال فيه   ،وعقده اجلزية بدينار ونكاحه إبذن وليه ،النكاح دون إجيابه
إبذنه  ،، وصرفه حنو زكاة وكف ارة(5)كما رج حه مجٌع متأخ رون  (4)كما أييت وقبضه دينه إبذن ولي ه

 وكما جيوز لألجنيب توكيله فيه.  ،أيًضا إن عني  له املدفوع إليه كنظريه يف الصيب  املميز
 أو من ينوب عنه؛ ،: نعم ينبغي أن يكون ذلك حبضرة الويل(6)األذرعيأ[/519]قال 

وقبوله اهلبة؛ ألن ه ليس بتفويت بل  ،أو يد عي صرفه كاذابً  ،ألن ه قد يتلف املال إذا خال به
؛ ألن ه تصر ف مايل، لكن األكثرون على (7)حتصيل ال الوصية كما اقتضاه كالم الشيخني

                                 

  .ب[ من النسخة )ب(/156]ل( هناية 1)
 (. 3/147(، مغين احملتاج للشربيين )2/209ر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )( انظ2)
( قال االمام: إن احتاج إىل املطاعم، ومل ينته إىل الضرورة؛ فاشرتى بنفسه ؟ وإن انتهى إىل حد 3)

انظر: هناية املطلب للجويين  .الضرورة، قال: فالوجه عندي القطع بتجويز تصرفه لضرورته
(12/57 .) 

 ( يف )ب( زايدة "وقبضه دينه إبذن وليه". 4)
 (. 4/369(، هناية احملتاج للشربيين )2/209( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 (. 2/210( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6)
 (. 4/184(، روضة الطالبني للنووي )10/289( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
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ز : ال جيو (3)، وعليه قال املاوردي(2)، واختاره مجٌع متأخ رون(1)الصح ة وجزم به مجٌع متقد مون
فإن سلمهما إليه من مها يف يده ضمن املوصي به دون  ،تسليم املوهوب واملوصى به إليه

 خبالف املوهوب.  (4)املوهوب؛ ألن ه ملك املوصي به ]بقبوله[
جواز تسليم املوهوب إليه إذا كان مَث  من ينتزعه منه عقب تسليمه  (5)وحبث يف املطلب

ة[ ويكف ر يف حنو اليمني ،أو حاكم ،من ويل   كبعض كف ارات احلج   ،(6)من كل  كفارة ]خمري 
يف كف ارة القتل؛ فيعتق عنه الويل   (7)ويكف ر ]ابملايل [ ،يضيع ماله ،كاملعسر لياًل   ،ابلصوم فقط

وجزم  ،(9)وأقر هم السبكي ،(8)قاله مجعٌ  ،خبالف غريه ،وهو ال يقبل الرفع ،فيه؛ ألن  سببه فعل
 . (11)اإلسنوي (10)]به[

                                 
وقال اإلمام: إنه الذي عليه األكثرون: وكذلك جزم به املاوردي الروايين واجلرجاين انظر: هناية املطلب ( 1)

(، 2/209(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )6/359( احلاوي الكبري للماوردي )6/442للجويين )
 (. 3/146مغين احملتاج للشربيين )

حتقيق 459-458(، االبتهاج للسبكي ص5/438وي)( كاألسنوي والسبكي. انظر: املهمات لألسن2)
 .فواز القايدي

 (. 6/359( احلاوي الكبري للماوردي )3)
 ( يف )ب( "بقوله". 4)
 (. 2/209( النقل عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 ( يف )أ( "جمربة". 6)
 ( يف )أ( "يف املال" ويف )ب( "يف املايل". 7)
(، فتح 6/236(، البيان للعمراين )4/140ين والرافعي. انظر: التهذيب للبغوي )( كالبغوي والعمرا8)

  .(10/290العزيز للرافعي )
 حتقيق فواز القايدي.  460( انظر: االبتهاج للسبكي ص9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
 (. 7/491( وذكرها يف ابب الكفارات)5/440( انظر: املهمات لألسنوي)11)
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وبه صر ح  ،وهو مت جه ،أن  كف ارة اجلماع وغريها من كف ارات احلج  املرت بة كذلكوقضي ته 
وهو ما  ،ب[ اليمني/195بل تكون ككفارة ] ،وأن كف ارة الظهار ليست كذلك ،(1)السبكي

فال يلزم من  ،وفر ق أبن  اليمني تتكر ر عادة ،يف رد ه (2)لكن أطال البلقيين ،صر ح به اإلسنوي
 املعسر جعله كذلك يف الظهار؛ ألن ه حمرم. جعله فيها ك

ة ال يكف ر[ خبالف املرت بة، ويفر ق أبن  الشارع  ،فيها ابملال (3)فاحلاصل: أن  الكف ارة ]املخري 
ة اليت تسامح الشارع فيها  اعتىن بشأن املرتبة أكثر فال يلزم من التضييق فيها التضييق يف املخري 

اعتبارًا  ،إن كان موسرًا (4)ىت انفك  احلجر قبل التكفري مل ]يعم [مبا مل يسامح به يف املرتبة، وم
 حبال األداء. 

وإن  ،أي: ابملال )إقرار به(وكما ال يصح  من السفيه إنشاء تصر ف مايل ال يصح  منه 
ابطًنا  (5)]أم ا[ ،أي: ظاهرًا ،وال يؤاخذ بذلك بعد رشده ،ومبا يوجبه ،أسنده إىل ما قبل احلجر

 ،وإن عفا عنه على مال؛ لعدم تعل قه ابملال ،أو قوًدا ،خبالف ما يوجب حًدا ،صدق فيلزمه إن
 ،للقطع (8)/ويقبل يف السرقة ،(7)ابختيار ]غريه[ (6)ولزوم املال ابلعفو ]يتعلق[ ،والنتفاء التهمة

بل نفقته يف بيت  ،ونفقة الولد ،ال لثبوت االستيالد ،ويف الوطء للنسب ،كالعبد  ،ال للمال
                                 

يلزمه يف احلج من الكفارات املخرية ال يعدل فيها إىل غري الصوم، وما كان مرتًبا  ( قال السبكي: كل  ما1)
 حتقيق فواز القايدي.  463جيب املال فيه على األصح انظر: االبتهاج للسبكي ص

  .(2/210( النقل عن االسنوي والقفال. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( مطموسة يف )ب(. 3)
 "يصم". ( يف )أ( 4)
 ( يف )ج( "أم". 5)
 ( يف )ب( "متعلق". 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
  .أ[ من النسخة )ب(/157]ل( هناية 8)



 
685 

.امل   ال كما مر 
لكنه يف  ،ثبت االستيالد ،ملد ة اإلمكان (1)و ]ولدته[ ،نعم إن ثبت أهنا فراش له

فإن أقيمت به بي نة  ،ولو اد عى عليه دين معاملة قبل احلجر ،مل يثبت إبقراره أ[/196]احلقيقة
)إىل  (3)ه من التصر ف املايل واإلقرار بهويستمر  حجر السفه املانع ل ،وإال فال ،(2)]ثبت[

تبًعا البن عباس  ،  وهو الرشد الذي فس ر به الشافعي  صالحه ديًنا وُدنيا(

، ويعترب (6)چوئ ەئ ەئ ائ چآيَة  -ومثله ال يقال من قبل الرأي- (5)وغريه ،(4)[¶]

أو  ،من كبرية   ،فإصالح الدين أن ال يفعل حمر ًما يبطل العدالة ،دينه (8)الكافر (7)يف رشد/
وإصالح املال أن ال يضي عه إبلقائه يف حنو  ،بشرطه اآليت يف الشهادات ،إصرار  على صغرية

وهو ما  ،أو ابحتماله غبًنا فاحًشا يف حنو معاملة ،ولو صغرية ،أو تصرف فلس منه يف حمرم ،حبر
سعة، وال يضر  كبيع ما يساوي عشرة بت  ،خبالف اليسري ،ال حيتمل غالًبا كما أييت يف الوكالة

                                 
 ( يف )ب،ج( "ولدت". 1)
 ( ساقطة من )ب(. 2)
  .(4/185(، روضة الطالبني للنووي )10/289( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 4)
ال الشافعي: والرشد وهللا أعلم الصالح يف الدين وإصالح املال وفيها ثالثة ( وقوله }فإن آنستم{ ق5)

أتويالت والثالث: أنه الصالح يف الدين والصالح يف املال،ويدل عليه ما روى عن ابن عباس أنه قال 
( وروى مثله عن احلسن وجماهد وهو قول ابن معناه )رأيتم منهم صالحا يف دينهم وحفظا المواهلم

 (، خمتصراملزين3/220عباس. واحلسن والبصري. وإليه ذهب الشافعي. انظر: األم للشافعي )
  .(10/283(، فتح العزيز للرافعي )6/339( احلاوي الكبري للماوردي )8/203)

  6( سورة النساء، آية: 6)
  .خة )ب(أ[ من النس/266]ل( هناية 7)
 ( يف )ب( زايدة "إصالح". 8)
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 ،وال يف حنو الثياب ،كما ال خري يف السرف  ،لغرض الثواب وال سرف يف اخلري ،صرفه يف اخلري
وشراء اجلواري واالستمتاع هبن ؛ ألن  املال يت خذ لينتفع ويُلتذ   ،وإن مل يَِلق به ،واألطعمة النفيسة

 . (1)به
وال  ،وليس معه ،يق االقرتاض لهبطر  (2)وقضي ته أن ه ليس حبرام، نعم إن صرفه ]يف ذلك[

 ب[ قبيل النكاح. /196فحراٌم كما أييت ] ،له ما يرجو به وفاء
فيخترب ولد  ،ليعرف رشده من عدمه ،وال بد  من اختبار رشد الصيب  يف املال مبا يليق به

لد وو  ،أو يزيد عليه ،أبن ينقص عما طلبه معاملة ،(4)يف البيع ]والشراء[ (3)ماكسةـالتاجر ابمل
 ،من حفظ وغريه ،والغزل ،واملرأة مبا يتعل ق بنحو القطن ،الزراع ابإلنفاق على القوام ابلزراعة

واخلنثى مبا خيترب به الرجل  ،ومعاملة احملارم ،وحفظ متاع البيت ،وصون األطعمة عن حنو اهلر ة
إسرافه أو  (5)بني[حىت ]يت ،والعيال ،والرئيس إبنفاقه مد ة على اجلند ،وولد حنو األمري ،واألنثى

  ،أو النفقة على العيال ،من املماكسة يف حنو الكتب (6)اقتصاده، وولد الفقيه مبا يليق ]أببيه[
فال يكفي مر ة؛ ألن ه  ،فأكثر حىت يغلب على الظن  رشده ،كل ذلك على العادة يف مثله مرتني

                                 
(، أسىن املطالب لزكراي 4/180(، روضة الطالبني للنووي )3/281( انظر: املهذب للشريازي )1)

  .(2/207األنصاري )
 ( يف )ج( "بذلك". 2)
ستحطاطه واملنابذة بني املتبايعني. يف اللغة مصدر ماكس، وهي يف البيع: انتقاص الثمن وا ( املـُماكسة3)

 ويف االصطالح: مبعىن املشاحة وخيتلف املراد هبا من معاملة ألخرى.
فهي يف البيع: استنقاص واستحطاطه عما طلبه البائع، والزايدة عما طلبه املشرتي. النهاية يف غريب       

 (. 39/50) (، واملوسوعه الفقهيه الكويتية4/349احلديث واألثر البن األثري )
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( يف )ب،ج( "يعلم". 5)
 ( يف )أ( "اببنه". 6)
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 . (1)قد يصيب فيها ات فاقًا
يتيم إمنا يقع على غري البالغ ويسلم إليه املال ، وال(2)چې ې چووقته قبل البلوغ آلية: 

وال يضمن الويل ما ]تلف  ،فإذا أراد العقد عقد الويل ،لبطالن عقده ،ال ليعقد ،ليماكس
 . (4)؛ ألن ه مأمور ابلتسليم إليه(3)بيده[

وهو  ،ولو مميزًا ،وأفهم قوله مَث  يصح  إسالم عدم صح ة إسالم اجملنون وهو إمجاع والصيب
ا صح ت عباداته؛  ،واجملنون جبامع عدم التكليف ،على غري املمي ز أ[/197]ح  قياًسااألص وإمن 

ا تقع ]منه[ مع صغره؛ ألن     واإلسالم ال يتنفل به، وصح ة إسالم علي  ،نفاًل  (5)ألهن 

األحكام إمنا صارت متعل قة ابلبلوغ بعد اهلجرة يف عام اخلندق، أم ا قبلها فكانت منوطة 
أخًذا  ،(6)قاله الزركشي ،وإذا مل يصح  إسالمه فال مينعه من العبادات كالصالة والصوم ابلتمييز،

قطًعا  (8)اجلنة به/ (7)من النص  هذا كل ه ابلنسبة للدنيا أما ابلنسبة لآلخرة فيصح ]ويدخل[

                                 
(، روضة الطالبني للنووي 10/284(، فتح العزيز للرافعي )4/134( انظر: التهذيب للبغوي )1)

(4/181).  
 . 6( سورة النساء، آية: 2)
 ( يف )أ،ب( "تتلف يده". 3)
عد البلوغ. وأصحهما: قبله. فكيفية اختباره فيه وجهان ( يف وقت االختبار. وجهان. أحدمها: ب4)

)أصحهما( أنه يدفع إليه قدرا من املال وميتحنه يف املماكسة واملساومة فإذا آل االمر إىل عقد عقده 
(، روضة الطالبني للنووي 10/284انظر: فتح العزيز للرافعي ). الوىل الن تصرف الصىب ال ينفذ

(4/181).  
 ما". ( يف )ب( "منه5)
  .(4/355( النقل عنه. انظر: حاشية الشرباملسي)6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
  .ب[ من النسخة )ب(/157]ل( هناية 8)
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وقد يشكل عليه  .(1)على ما قاله األستاذ أبو إسحاق ،أم أضمره ،وهو ظاهر ،سواء أتلفظ به
النووي يف شرح مسلم: "من أضمر اإلميان من غري تلف ظ  ابلشهادتني مع قدرته عليه مل قول 

بل تلف ظه ال  ،خبالف هذا ،ينفعه إميانه يف اآلخرة إمجاًعا" إال أن يفر ق أبن  ذاك آمثٌ برتك اللفظ
فه فقد حكى مجٌع خال ،حكم له يف الدنيا؛ ألن ه لغو على أن  حكاية اإلمجاع يف ذلك فيها نظر

على ما تقر ر من فوز الصيب إبسالمه  ،(2)خالفًا لإلمام ،وال يشكل ،عن مجاعة من اجملتهدين
وعدم احلكم إبسالمه  ،؛ ألن  الفوز من األحكام األخروية(3)عدم احلكم ]إبسالمه[

وال تالزم بينهما؛ ألن  الثانية إمنا ترتتب على عبارة يعتد هبا  ،ب[ من األحكام الدنيوية/197]
فجاز أن  ،ال مطلع ألحد  عليها ،مبا بني العبد ورب ه (4)فإهنا أمر ]يتعلق[ ،خبالف األوىل ،ًعاشر 

يرتت ب على ما ال حيكم به؛ لعدم اط العنا عليه على أن  الفوز ليس مرتـ ًبا على إسالمه الذي مل 
ي إسالًما وإن مس   (6)أم ال، و ]هذا[ (5)ُوجد معه ]تلف ٌظ[ ،بل على تصديقه بقلبه ،حيكم به

 جتو زًا غري اإلسالم احلقيقي الذي مل حيكم به.
  .(7)وأجاب الرافعي مبا نظر فيه ابن الرفعة 

                                 
 ( ))َوإَذا أضَمَر املميِ ُز اإلسالَم كَما أظَهرَه، كاَن ِمَن الَفائزِيَن اِبجلنَِّة((. 1)
  .(5/429 للنووي )(، روضة الطالبني4/309النقل عنه انظر: الوسيط للغزايل )       
( قال اإلمام: يف هذا إشكال، ألن من حيكم له ابلفوز إلسالمه، كيف ال حيكم إبسالمه؟ انظر: روضة 2)

  .(5/429الطالبني للنووي )
 ( يف )ب( "ابستالمه". 3)
 ( يف )ج( "متعلق". 4)
 ( يف )أ( "لفظ". 5)
 ( يف )أ( "هي". 6)
اآلخرة وإن مل حيكم أبحكام اإلسالم يف الدنيا، كمن مل تبلغه  ( وجياب عنه أبنه قد حيكم ابلفوز يف7)

  .(6/396الدعوة. انظر: العزيز للرافعي )
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واألصح  أهنم يدخلون اجلنة  ،ويف أطفال املشركني إذا ماتوا ومل يتلف ظوا ابإلسالم خالف
يقضي بن مجاعة  وقو اه اإلمام، وكان البدر ،(1)وقيل: يصح  إسالم املميز ظاهرًا ]أيًضا[ ،أيًضا

 .(2)به
 )عن أهله مميز أسلم(األول  (4)على/ )نداًب(بقوله  (3)بقيد زاده تبًعا للشيخني )وميز(

وطمًعا يف الثبات  ،أبن يتلطف هبم خشية أن يستدرجوه ،فيحال بينه وبني أبويه وأقاربه الكفار
فإن أصر  رُد   ،فإن بلغ ووصف الكفر هد د ،إىل ما بعد بلوغه ،على ما وصفه من اإلسالم

وهو  ،فيجربون عليه ،واجب أ[/819]وقيل: ذلك ،(5)ولو أبوا عن إعطائه مل جيربوا ،إليهم
واختاره  ،وغريه يقتضي ترجيحه (7)وكالم الغزايل ،يف احلضانة (6)قضية كالم الشيخني

 واحتياطًا لإلسالم.  ،(9)ات باًعا لظاهر النص   ،وغريه ،(8)األذرعي
ويف كيفية تصر ف الويل فقال:  ،يلي أمر الصيب واجملنون والسفيه مث أخذ يف بيان من

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 (. 2/500( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
  .(4/177(، روضة الطالبني للنووي )10/275( انظر: فتح العزيز للرافعي )3)
  .ن النسخة )ج(ب[ م/266]ل( هناية 4)
 (. 2/500(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )12/172(، البيان للعمراين )8/56انظر: احلاوي الكبري للماوردي ) (5)
( روضة الطالبني 10/88( حيث قاال"نزع من أهل الذمة، ومل ميكنوا من كفالته". انظر: العزيز للرافعي )6)

  .(9/99للنووي )
إلسالم فإمنا يشرتط يف ولد املسلم ألن تسليمه إىل الكافر يعرض دينه للفتنةانظر: ( قال الغزايل: أما ا7)

  .(6/238الوسيط للغزايل )
 .حتقيق عبدهللا سيد 213( النقل عن االذرعي انظر: االسعاد ص8)
انظر:، الوسيط . : حيال بينه وبني أبويه وأهله الكفار لئال يفتنوه-رضي هللا عنه  -( قال الشافعي 9)

 (. 5/429(، روضة الطالبني للنووي )4/309للغزايل )
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ملن أتخ ر  )مث وصى(كوالية النكاح   ،ألب وإن عال )أب مث جدر(يف مال من ذكر  )وتصرف(
: ♀؛ ملا صح  من قوله (2)عدل أمني )مث قاض( (1)موته منهما؛ ألن ه انئبه

 ،وماله آبخر ،فإن كان ببلد ،، واملراد قاضي بلد احملجور عليه(3)«السلطان ويل  من ال ويل  له»
لكن حمله يف تصرفه فيه  ،كمال الغائبني  ،فويل ماله قاضي بلد املال؛ ألن  الوالية عليه ترتبط مباله

ويقتصر على  ،إذا أشرف على التلف ،ومبا يقتضيه احلال من الغبطة الالئقة ،ابحلفظ والتعهد
 (4)وال ينصب ]قي ًما[ ،واستنماء ،وال يتصرف فيه بتجارة ،اإلجارة إن حصل هبا صون احليوان

هذا ما نقله الشيخان عن  ،فكذا يف املال ،بل ذلك لقاضي بلده؛ ألن ه وليه يف النكاح ،هلما
، ونقل اإلسنوي وغريه ،(7)ورج حه ابن الرفعة ،(6)وجزم به مجٌع متقد مون ،وأقر اه ،(5)الغزايل

                                 
 (.67ص)بن امللقن (، التذكرة ال4/187(، روضة الطالبني للنووي )208-6/207انظر: البيان للعمراين )( 1)
( قال النووي: وهل حيتاج احلاكم إىل ثبوت عدالة األب واجلد لثبوت واليتهما؟ وجهان حكامها القاضي 2)

-وهللا أعلم -ابلعدالة الظاهرة. ي، وآخرون. وينبغي أن يكون الراجح، االكتفاء أبو الطيب، والشاش
 ( 4/187. انظر: روضة الطالبني للنووي )

(، والرتمذي يف 2083( رقم )2/190( أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب النكاح، ابب ىف الوىل )3)
(، وابن ماجه يف 1102قم )( ر 3/407جامعه: كتاب النكاح، ابب ما جاء ال نكاح إال بويل )

(، والشافعي يف مسنده 1879( رقم )1/605سننه: كتاب النكاح، ابب ال نكاح إال بويل )
( 24205( رقم )40/243(، والنسائي يف سننه الكربى، وأمحد يف مسنده )19( رقم )2/11)

 ".  ( وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه2/169واحلاكم يف املستدرك )
 ( يف )أ( "فيما". 4)
( قال الغزايل: ولعل األوىل أن يالحظ مكان اليتيم ال مكان املال،وقال الشيخان: وله نصب القيم 5)

( روضة 12/539(، العزيز للرافعي )7/333للحفظ والصيانة بال خالف. انظر: الوسيط للغزايل )
 (.11/198الطالبني للنووي )

 (. 3/127انظر: الغرر البهيه لزكراي األنصاري ) إلمام مييل إليه( صححه ابن أيب الدم وكالم ا6)
  .(4/328( وأيضآجزم به البغوي واخلوارزمي انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )7)
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: وعلى (2)قال األذرعي ،قيل: سبق قلم (1)/ب[ ومن تبعه خالف ذلك عن الغزايل/198]
 ،األول فلقاضي بلده العدل األمني أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق

د املال وجيب على قاضي بل ،أو يشرتي له به عقارًا ،ليت جر له فيه مَث   ،وظهور املصلحة له فيه
 إسعافه بذلك. 

يف  (3)وهو ما صر ح به الشيخان ،وقضي ة كالمهم أنه ال والية للمذكورين على مال األجن ة
 ومثله غريه ممن ذكر.  ،يف القاضي ،الفرائض

: "وإذا مل يوجد أحد من األولياء املذكورين فعلى املسلمني النظر يف مال (4)قال اجلرجاين
 وتويل  حفظه له".  ،حمجورهم

كانت الوالية   ،أو غري أمني ،ما مر  أن ه لو مل يوجد إال قاض  فاسق (5)ويؤخذ منه ]مع[
: "جيب عليهم النظر (6)صاحب التعجيزومن مث قال  ،وهو مت جه ،أي: لصلحائهم ،للمسلمني

 وحفظه".  ،يف ماله
ولو سل مه حلاكم خان فيه أبنه جيوز  ،له مالفيمن عنده يتيم أجنيب  (7)وأفىت ابن الصالح

                                 

  .أ[ من النسخة )ب(/158]ل( هناية 1)
  .(4/328( النقل عن األذرعي: انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
ان مانصة"واحلاكم، وإن كان يلي أمر األطفال، لكنه ال يلي أمر األجنة "انظر: العزيز ( وصرح الشيخ3)

 (. 6/39(، روضة الطالبني للنووي )6/531للرافعي )
  .(3/127( النقل عنه. انظر: الغرر البهيه لزكراي األنصاري )4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 (. 3/347( النقل عنه انظر: حاشية اجلمل )6)
املسألة كمايلي" مسألة رجل عنده صيب يتيم وليس بويل من جهة الشررع وال وصي ولليتم مال ( ونص 7)

فلو سلمه إىل ويل األمر خاف على ضياغ املال فهل جيوز له التصرف يف املال أم ال وهل جيوز له 
إذا املؤاكلة مع الصيب واختالط ماله مباله وهل جيوز له استخدام الصيب على ما جرت به العادة و 

= 
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ويؤخذ من علته أنه لو  ،كما هو ظاهر  ،أي: إن كان عداًل أميًنا ،له التصر ف يف ماله للضرورة
 أ[/199]وال يتبع تصرفه يف زمن ،وحينئذ ال ينقض ،وجب عليه رفع األمر إليه ،ويل عدل أمني

ا ثبت أنه على خالف الصواب ابطل ال حيتاج اجلائر على األوجه؛ ألن ه كان ولًيا شرًعا وم
 فإن فسقا نزع املال منهما النعزاهلما كما أييت. ،ويكفي يف األب واجلد العدالة الظاهرة ،لنقض

قيل: وقياس ما أييت  ،بل ينتقل ملن ويل بعده ،وال يبطل بيع الويل بفسقه يف زمن اخليار له
وبه صر ح الشيخان نقاًل عن مجع  يف الوصي   ،من عدم العداوة جميئه هنا (1)يف ]اإلجبار[

 .(2)]انتهى[
إال أن يفر ق أبن  النكاح حُيتاط  ،ويف األب واجلد حمتمل ،وما ذكر يف الوصي  مت جه

وال يشرتط  ،خبالفه هنا ،مَث  يدوم ويعسر التخل ص منه ،(4)وأيًضا فالضرر ]املرتت ب[ ،(3)]له[
 ،فال نقر هم على والية أوالدهم ،أو يرتافع إلينا الكفار ،إال أن يكون الولد مسلًما ،إسالمهما

وهي يف املسلمني  ،األمانة (6)خبالف والية النكاح؛ ألن  القصد ]هنا[ ،أمرهم (5)بل ] نلي حنن[

                                 
 استخدمه ماذا جيب عليه

أجاب رضي هللا عنه جيوز له واحلالة هذه الضرورية النظر يف أمره والتصرف يف ماله وجيوز له خمالطته       
يف األكل وغريه على ما هو األصلح له وجيوز له من استخدامه ما هو فيه ختريج له وتدريب قاصدا 

رة وما سوى ذلك وحنوه ال جيوز إال أبجرة مثله وهللا مصلحته وجيوز من غري ذلك ما ال يعد ملثله أج
 . (288ص)انظر: فتاوي ابن الصالح  . أعلم"

 ( يف )أ( "اإلجبار". 1)
 ( ساقطة من )ب،ج(. 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( يف )ج( "املرتب". 4)
 ( يف )ج( تقدمي وأتخري. 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
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فيما لو  ،. ومال األذرعي(3)قاله املاوردي ،أقوى (2)يف ]الكفار[ (1)ومَث  املواالة ]وهي[ ،أقوى
 غري وصية إىل عدم تعر ض حاكمنا هلم ما داموا مل يرتافعوا إليه. مات ذم ي عن أوالد من 

وال لسائر  ،قياًسا على النكاح ،ومن أدىل هبا ،أنه ال والية لألم   (4)وأفاد كالم املصنف
 ،ب[ من مال الطفل يف أتديبه وتعليمه؛ ألن ه قليل فسومح به/199العصبة، نعم هلم اإلنفاق ]

وإمنا يتجه ذلك  ،عن الصيب ومثله اجملنون والسفيه (7)/(6)ام ]الويل [يف إحر  (5)قاله يف اجملموع
بغري إذنه  (8)وإال فكيف ميضي تصرف على ]حمجوره[ ،عند فقد الويل اخلاص حسًّا أو شرًعا

 ،(9)وإمنا يتصر ف الويل  أاًب أو غريه كما يفهمه صريح عبارة أصله ،من غري حاجة وال ضرورة

، فلو (11)چ(10)[ ٻ پ پ پ]ٱ ٻ ٻ ٻ چ ه تعاىل: لقول )بغبطة( ،فهي أحسن
أن يشرتي له  (13)إال فال، ويندب له كما قاله مجعٌ اشرتاه عيًبا وبه غبطة أمسكه و  (12)وجد ]مبا[

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 افر". ( يف )أ،ب( "الك2)
( قال املاوردي مانصة" ألن املقصود بوالية األموال األمانة وهي يف املسلمني أقوى واملقصود بوالية 3)

 (. 9/312. "انظر: احلاوي الكبري للماوردي )وهللا أعلملكافر للكافر أقوى النكاح املواالة، وهي يف ا
  .(2/209( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )4)
 (. 7/20وع للنووي )( اجملم5)
 ( يف )ج( "الوصي". 6)
  .أ[ من النسخة )ج(/267]ل( هناية 7)
 ( يف )ب( "حمجور". 8)
 . (312ص)( احلاوي الصغري للقزويين 9)
 ( غري موجودة يف )أ(. 10)
  152( سورة األنعام، آية: 11)
 ( يف )أ( "ما". 12)
( روضة الطالبني للنووي 10/291ي )( وهو اختيار كثري من األصحاب انظر: فتح العزيز للرافع13)

= 
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بل هو أوىل من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية، وحمل  جواز شرائه له حيث مل خيف  ،العقار
مل  (2)/اج ويبين عقاره ابلطوب احملرق والطني ال ابلذيأو خرااًب ومل يكن ثقيل اخلر  (1)]جوارًا[

 (3)وال ابجلص  أي ]اجلبس[ ،خبالف احملرق ،حيرق؛ لقلة بقائه وتكس ره عند االحتياج إىل النقض
خبالف الطني، لكن  ،بل يلتصق ابلطوب فيفسدها ،وال تبقى منفعته عند النقض ،لكثرة مؤنته

  .(5)كيف كان  (4)لبلد[اختار كثري جواز البناء على عادة ]ا
 ،وأقر ه أن  شرط البناء للمحجور عليه أن يساوي كلفته عن ابن الصباغ (6)ويف الكفاية

  .(7)البيان أ[/200]وبه صر ح يف
وفيه أيًضا أن احلجارة  ،قيل ويلزم عليه منع البناء؛ ألن  مساواته الكلفة يف غاية الندور

ا أكثر بقاءأوىل من اآل ؛ ألهن  لكن إن  ،له بناء العقار أيًضا (8)وله أن ]يبتدئ[ ،وأقل  مؤنة ،جر 
أو خوف  ،وال يبيع عقار احملجور إال لثقل خراج ،مل جيد عقارًا يباع وإال فالشراء أحظ  له غالًبا

                                 
 (. 2/211(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/187)

 ( يف )ج( "جوراً". 1)
  .ب[ من النسخة )ب(/158]ل( هناية 2)
 ( يف )ب( "احملبس". 3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
للنووي ( روضة الطالبني 10/291( وهو اختيار كثري من األصحاب انظر: فتح العزيز للرافعي )5)

 (. 2/211(، أسىن املطالب لزكراي األنصاري )4/187)
 (. 19-10/18( انظر: كفاية النبية البن الرفعة ) 6)
( قال العمراين: "قلت: وهذا يف البالد اليت يعز فيها وجود احلجارة، فإن كان يف بلد يوجد فيها 7)

 (. 6/210انظر: البيان للعمراين )األحجار.. كانت أوىل من اآلجر؛ ألهنا أكثر بقاء، وأقل مونة. " 
 ( يف )ب( "يشرتي". 8)
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 ،(2)هوحيتاج ملؤنة من يوجهه ليجمع غلت ،: "أو لكونه بغري بلد اليتيم(1)قال الروايين ،خراب
 ،وليس له غري العقار ،وله بيعه حلاجة عمارة أمالكه ،أو يبين ببلد اليتيم مثله ،فيبيعه ويشرتي

 (3)فإن وجده تعني  وامتنع بيع العقار ،وحنو نفقة ما مل جيد قرًضا ينتظر معه غلة تفي ابلقرض
 . وهو جيد مثله ببعضه أو خريًا منه بكل ه" ،ولغبطة كبيعه بزايدة على مثن مثله

ونظر يف دخول  ،جواز بيعه بثمن مثله دفًعا لرجوع أصله يف هبته له (4)وحبث اإلسنوي
وأفىت  ،فس رها حبسن احلال (5)فإن  اجلوهري ،قال غريه: والظاهر دخوهلا ،هذه الصورة يف الغبطة

خربت وخراجها يستأصل ماله ولو بدرهم؛ ألن  املصلحة  (7)جبواز بيع ضيعة ]يتيم[ (6)القف ال
أبقل من رأس املال ليشرتي ابلثمن  (9)جواز بيع مال جتارته (8)وحبث النجم البالسي ،يهف
أن  آنية القنية من صفر  (10)ب[ ما هو مظن ة الربح، ونقل ابن الرفعة عن البندنيجي/200]

                                 
أو  ( قال الروايين: أو كان اليتيم بطربستان، وعقاره خبراسان وحيتاج إىل مؤنة يف توجه من جيمع الغلة1)

 (. 5/76) املذهب للروايين حبر  أيخذها فيبيعها ويشرتيها بطربستان، أو يبين فيها مثل ذلك.
ة: الدخل من كراء دار أو ريع أرض ومجعه غالت وغالل. انظر: املوسوعه الفقهيه الكويتية ( الغل  2)

 (. 2/660( واملعجم الوسيط )39/101)
 ( يف )ب( زايدة "وحنو نفقة ما". 3)
 (. 441-5/440( انظر: املهمات ألسنوي)4)
اللهم غبطا ال هبطا، أي نسألك الغبطة، ونعوذ ( قال: واالسم الغبطة، وهو حسن احلال. ومنه قوهلم: 5)

 (. 3/1146انظر: الصحاح للجوهري). بك من أن هنبط عن حالنا
 (. 3/349( انظر: حاشية اجلمل)6)
 ( يف )ج( "اليتيم". 7)
 (. 5/182) ( النقل عنه انظر: حاشية الشرواين8)
 ( يف )ج( زايدة كلمة غري واضحة. 9)
 (. 23-10/22ن الرفعة )( انظر: كفاية النبية الب10)
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لكن جيوز حلاجة  ،قال: وما عدامها ال يباع أيًضا إال لغبطة أو حاجة ،وحنوه كالعقار فيما ذكر
فبحث جواز بيعه بدون حاجة  (2)يف التوشيح (1)و]خالفه[ ،وربح قليل الئق خبالفهما ،يسرية

ولو ترك عمارة عقاره أو إجتاره  ،فال يشرتط زايدة عليها ،وبدون ربح؛ ألن  بيعه بقيمته مصلحة
وإمنا ضمن  ،كما يف ترك التلقيح  ،(4)وال ضمان على األوجه ،مع القدرة إمث (3)حىت ]خرب[

كما اقتضاه كالم   ،كسائر األطعمة  ،علف الدابة؛ ألن  فيه إتالف روح وورق الفرصاد (5)]برتك[
أبن  ذاك فيه حتصيل  ،وعليه فيفر ق بني هذا وما مر  يف العقار ،فإذا فو ته ضمنه ،(6)القف ال

فاقتضى الضمان، ويؤيده جزمهم  ،وهذا فيه تفويت ملوجود وهو أقوى ،ملعدوم وهو ال يلزمه
 ،والفرق ما تقر ر ،وحكاية خالف يف وجوب الشراء هبا ،خذ ابلشفعة عند الغبطةبوجوب األ

آخر  ،(9)كما نقله الشيخان  ،فات فق رخٌص فال ضمان ،زايدة (8)]لتوق ع[ (7)ولو كان ]أتخريه[
 الوديعة عن القف ال وأقر اه. 

حة يف هبا عند املصل (10)فيأخذ ]له[ )ولو يف شفعة(وينفذ  ،وجيب التصر ف ابلغبطة

                                 
 ( يف )ج( "خالفهم". 1)
  .(5/182) ( النقل عن صاحب التوشيح انظر: حاشية الشرواين2)
 ( يف )ب( "خربت". 3)
( أسىن املطالب لزكراي األنصاري 10/20 انظر: كفاية النبية البن الرفعة )ني( على األوجه من الوجه4)

(2/211 .) 
 ( يف )ب،ج( "ترك". 5)
 (. 2/212عنه انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )( النقل 6)
 ( يف )ج( "أتجريه". 7)
 ( يف )ج( "يتوقع". 8)
 (. 6/352(، روضة الطالبني للنووي )7/324( انظر: العزيز للرافعي )9)
 ( ساقطة من )ب(. 10)
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كما اقتضاه كالمه    ،وإن عدمت يف الرتك أيًضا ،عند عدمها فيهأ[/201]ويرتك األخذ  ،األخذ
فإن تركها مع الغبطة يف األخذ وكمل احملجور  ،: والنص  يُفهمه(3)املطلب (2)قال يف/ ،(1)كغريه

تركها خبالف ما إذا  ،فال يفوت بتصرفه ،أخذها؛ ألن  ترك الويل حينئذ مل يدخل حتت واليته
 مًعا. (4)ولو يف األخذ ]والرتك[ ،لعدم الغبطة

أبن ابع  (6)عم ا إذا كانت الشفعة للويل/ (5)واحرتزان بقولنا: له الد ال  عليها كالم املصنف
لرجوع  ،فليس له األخذ هبا إذ ال تؤمن مساحمته يف البيع ،شقًصا للمحجور وهو شريكه فيه

 ،إذ ال هتمة ،إذا اشرتى له شقًصا هو شريك فيه فله األخذ أم ا ،املبيع إليه ابلثمن الذي ابع به
 أم ا مها فلهما األخذ مطلًقا.  ،وظاهٌر أن  الكالم يف غري األب واجلد

أعم ؛ إذ الغبطة بيع  (9)]وهي[ ،ابملصلحة ال ابلغبطة (8)فيما ]ذكر[ (7)وعرب  الشيخان
 ،دقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربحلص ،واملصلحة ال تستلزم ذلك ،بزايدة على القيمة هلا وقع

أوىل إذ املمتنع على الويل البيع اخلايل  (11)اخلسران، وما ذكره الشيخان (10)وبيع ما يتوقع ]فيه[

                                 
 (. 4/379(، هناية احملتاج للشربيين )2/213( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )1)
  .أ[ من النسخة )ب(/159]ل( هناية 2)
  .(2/213( النقل عن املطلب. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
  .(2/210( انظر: إخالص الناوي البن املقرئ )5)
  .ب[ من النسخة )ج(/267]ل( هناية 6)
 (. 4/187نووي )(، روضة الطالبني لل10/291( انظر: فتح العزيز للرافعي )7)
 ( يف )ب( "ذكران". 8)
 ( يف )ب( "وهو". 9)
 ( ساقطة من )أ(. 10)
 ( انظر: املرجع السابق. 11)
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ولو أخذ الويل مع املصلحة  ،وإن مل ينته إىل الغبطة ،ال الذي فيه مصلحة ،عن النفع والضرر
ب[ واجلد  ترك األخذ مع /201على غري األب ]ولو اد عى  ،وأراد الرد  مل ميكن ،فكمل احملجور

فإهنما  ،خبالف األب واجلد   ،مع عدم البي نة ،صدق بيمينه ،أو التصرف بدوهنا ،املصلحة
امهما ومن مث لو ابع أحدمها العقار أو حنوه ورفع إىل احلاكم  ،املصدَّقان ابليمني؛ لعدم اهت 

ملصلحة ابلبي نة، نعم إن طلبا منه أن وال يكلف إثبات ا ،أي: حكم بصحته ،(1)سجل ]بيعه[
 ،كما حبث إثبات عدالة الشهود ليحكم  ،يسجل هلما ابلعدالة احتاجا إىل البي نة هبا على األوجه

يف جواز ترك احلاكم  (2)وال ينافيه ما مر  من االكتفاء يف حق هما ابلعدالة الظاهرة؛ ألن  ]ذلك[
فإنه  ،خبالف الوصي  واألمني ،كما تقرر  ،التسجيلوهذا فيما إذا طلبا منه  ،هلما على الوالية

 وبعدالتهما وإن مل يطلبا التسجيل.  ،جيب إقامتهما البي نة ابملصلحة
وحبث  ،ويؤخذ من العلة السابقة أن  األم  أو من أدىل هبا إذا كان وصًيا يكون كاألب

لعسر اإلشهاد  ،ملصلحةقبول قول الوصي  واألمني يف أموال التجارة أهنما تصر فا اب (3)الزركشي
فيقبل قوله عليه إن  ،وكالمهم أيابه، ودعواه على املشرتي من الويل كدعواه على الويل ،عليها

وسيأيت بعض ذلك مع الكالم يف  أ[/202] ،ال إن اشرتى منهما ،اشرتى من غري األب واجلد
 احلاكم قبيل الوديعة. 

موليه إراًث  (5)]يستحق ه[ )قصاص(يف  )ال(وه ولو أاًب يف املال وحن (4)وإمنا يتصر ف ]الويل[
وإن اعتمده الزركشي؛ ألن ه  ،خالفًا ملا يف الذخائر يف الثاين ،كأن جىن على طرفه  ،أو ال

                                 
 ( يف )ب،ج( "ببيعه". 1)
 ( يف )ب،ج( "ذاك". 2)
  .(2/213( النقل عن الزركشي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )3)
 ( ساقطة من )أ(. 4)
 ( ساقطة من )ب(. 5)
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وسيأيت أن  له العفو على الدية إذا   ،(2)وقد يستويف لو عفا ،يعفو بعد كماله لو استوىف (1)]قد[
 كان اجملنون فقريًا.

ولو  ،كما مر  تعليًقا أو تنجيزًا  ،ق موليه يف غري الكف ارة املرت بةلرقي )عتق(ال يف )و(
إذ ال  (6)خالفًا البن الرفعة ،(5)أضعاف قيمته (4)وإن كان ]عوضها[ ،(3)بعوض]كالكتابة[

ا بيع ،مالي ة فهو كهبة ماله ،مصلحة فيه وظاهر أنه لو قيل  ،إال إن كانت بثواب فيه غبطة؛ ألهن 
؛ ألن ه بيٌع ضمين (8)دوهنا جاز ]له[ (7)/وكان يساوي ،عين  على ألف له أعتق عبد حمجورك

 بغبطة.
ا الطالق ملن أخذ »عنه ولو مبال  خلرب ابن ماجه وغريه:  )طالق(ال يف )و( إمن 

وإن كان  ،للتجارة وال يف شراء ما يسرع فساده ،، وال يف صرف ماله للمسابقة(9)«ابلساق

                                 
 طة من )أ(. ( ساق1)
(، هناية احملتاج للرملي 4/189( روضة الطالبني للنووي )10/292( انظر: فتح العزيز للرافعي )2)

(4/379 .) 
 ( يف )ب( "ككتابة". 3)
 ( يف )أ( "غرمها". 4)
( فتح العزيز للرافعي 6/208( زاد العمراين بقولة: وال أن حيايب يف البيع انظر: البيان للعمراين )5)

  .(4/189( روضة الطالبني للنووي )10/292)
( قاله يف املطلب: والنص يفهمه )ال( يف )العتق( لرقيق حمجوره يف غري الكفارة املرتبة ولو بعوض أي ال 6)

  .(3/128يتصرف فيه. النقل عنه انظر: الغررالبهية لزكراي األنصاري )
  .ب[ من النسخة )ب(/159]ل( هناية 7)
 ( ساقطة من )أ،ج(. 8)
(، الدارقطين يف 2081( رقم )1/672أخرجه ابن ماجه يف سننه: كتاب الطالق، ابب طالق العبد ) (9)

 (. 2041( رقم )7/108(، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل )3992( رقم )5/67سننه )
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فيصري كاًل  ،أو ال يتيس ر بيعه لقل ة الراغبني فيه ،كأن جيد رخيًصا لكنه عر ضة للتلف  ،مرحًبا
  .(1)عليه

وله أن يزرع  ،اهلالك" (3): "وال يظهر شراء احليوان له للتجارة ]لقرب[(2)قال ابن الرفعة
بياض  (4)ولو ]أجر[ ،ستحًقافقد خيرج املبيع م ،وال يشرتي له إال من ثقة ،ب[ له/202]

مث ساقى على شجره على سهم من  ،أرض بستانه أبجرة وافية مبقدار منفعة األرض وقيمة الثمر
صح  كما حبثه  ،كما جرت به العادة يف بعض النواحي  ،والباقي للمستأجر ،الف سهم لليتيم

 . (5)ابن الصالح
 ،به مثال عن التلف (6)احلاويملال موليه ولو غري طفل، وتعبري  )حفظ (عليه  )وجيب(

 وأسبابه. 
له  )تنمية(وعليه العراقيون حيث أمكن بال مبالغة  ،جيب عليه أيًضا وقيل يندب)و(

                                 
 (. 3/129( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )1)
  .(3/128صاري )( النقل عنه. انظر: الغرر البهية لزكراي األن2)
 ( يف )ب،ج( "لغرر". 3)
 ( يف )ج( "أخر". 4)
( ونص املسألة كالتايل. مسألة بستان ليتيم أجر وليه بياض أرضه أبجرة ابلغة مقدار منفعة األرض وقيمة 5)

الثمر مث ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم لليتيم والباقي للمستأجر كما جرت العادة ها 
 .صح املساقاةهنا يف دمشق فهل ت

أجاب رضي هللا عنه إذا كان ذلك ال يعد يف العرف غىن فاحشا يف عقد املساقاة بسبب انضمامه       
إىل عقد اإلجارة املذكور وكونه نقصا جمبورا بزايدة األجر موثوقا به من حيث العادة فالظاهر صحتها 

 (.328ص)وهللا أعلم انظر: فتاوي ابن الصالح 
 . (313ص)الصغر للقزويين ( انظر: احلاوي 6)
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 ،ومها من زايدته ،(1)وأموال ومؤنتها ،وزكاة فطر ،وكذا كسوة ،من نفقة له وملمو ِنه )قدر املؤن(
الشافعي  (2)رواه/ «صدقةابتغوا يف أموال اليتامى ال أتكلها ال»: ♀وذلك لقوله 

وال يرتكه حىت  من ويل يتيًما له مال فليت جر له»، وقوله: (3)والبيهقي إبسناد مرسل   

 .(4)صلرواه الدارقطين إبسناد مت .«أتكله الصدقة
  ،(7)موليه إذا طلب منه ]ملصلحة[ )ملتاع( (6)جيب عليه أيًضا (5)وأحلق ابليتيم غريه ]و[

 ،فال يبيع بثمن املثل ،ومل يكن عقارًا يكفيه غل ته ،ومل حيتج إليه ،كأن طلب أبكثر من مثن مثله
 وهناك راغب بزايدة.  ،أبزيد أ[/203]وال

                                 
(، أسىن املطالب 4/190(، روضة الطالبني للنووي )293-10/292( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)

 (. 2/213لزكراي األنصاري )
  .أ[ من النسخة )ج(/268]ل( هناية 2)
 ( عن يوسف4/107(، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )1/235( أخرجه الشافعي يف مسنده )3)

بن ماهك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )ابتغوا ىف مال اليتيم أو ىف مال اليتامى ال تذهبها 
 أو ال تستأصلها الصدقة(. 

 قال البيهقي: " وهذا مرسل".       
 (: " وهذا مرسل، ورجاله ثقات لوال أن فيه عنعنة ابن جريج". 3/259قال األلباين يف إرواء الغليل )      

( وهو كذلك يف جامع الرتمذي: كتاب الزكاة، ابب ما 1970( رقم )3/5( أخرجه الدارقطين يف سننه )4)
(، وضعفه األلباين 6/2(، والبيهقي يف السنن الكربى )641( رقم )3/32جاء يف زكاة مال اليتيم )

 (. 788( رقم )3/258يف إرواء الغليل )
 ( ساقطة من )ب(. 5)
 ( يف )ج( زايدة "بيع". 6)
 ( يف )ب،ج( "مبصلحة". 7)
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وال يبيع له بعرض ونسيئة  ،يتوقع زايدة أخرى : وجيب أن جيتهد حىت ال(1)قال املاوردي
أو خلوف على املبيع  ،والنسيئة بزايدة ،كأن يكون يف العرض ربح  ،رآها فيهما (2)إال ]ملصلحة[
وأن يكون املشرتي  ،وجيب أن يشهد على النسيئة وزايدهتا ،أو فساد ،أو إعارة ،من حنو هنب

وأن يرهتن رهًنا وافًيا  ،املبيع إىل ذلك األجل (3)[عرفًا بثمن ]مثل ،موسرًا أميًنا إىل أجل قصري
 ابلثمن كما مر  يف الرهن.

 (5)وفر ق الزركشي ،كما يف إقراض ماله  ،مبا إذا رأى االرهتان مصلحة (4)وقي ده ابن الرفعة
وال  ،وقد يسرع من عليه الثمن يف ضياع ماله ،مَث  من املطالبة مىت شاء خبالفه هنا ،أبنه متمك ن

 ،ومىت اختل  شرط ِمن ذلك بطل البيع ،فاحتيج إىل التوث ق ابلرهن مطلًقا ،ن من مطالبتهيتمك  
 ،واملشرتي ابلقبض ،مَث  وضمن البائع املبيع ابإلقباض ،إال يف اإلشهاد والرهن على ما مر  فيهما

مل ولو ابع األب واجلد ماله لنفسهما نسيئة  ،وال جيزئ الكفيل ابلبدن أو املال عن االرهتان
ما أمينان يف حقه  ،تقييدمها ابملليئني (6)وحبث األذرعي ،يلزمهما االرهتان من نفسهما له؛ ألهن 

يف األطعمة للويل البيع نسيئة  (7)ب[ قول الشيخني/203وقضية ] ،قال: "وإال فهما مضيعان"

                                 
 (. 10/12( النقل عن املاوردي انظر: كفاية النبية البن الرفعة )1)
 ( يف )ب( "مبصلحة". 2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 (. 18-10/17( كفاية النبية البن الرفعة ) 4)
  .(2/212( النقل عنه انظر. أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
  .(4/378لرملي )( انظر: هناية احملتاج ل6)
( وقاال: أن يكون املالك غائبا، فيجوز للمضطر أكل طعامه ويغرم له القيمة. ويف وجوب األكل وقدر 7)

املأكول ما سبق من اخلالف. وإن كان الطعام لصيب أو جمنون، والويل غائب فكذلك. وإن كان 
وز فيها بيع مال الصيب حاضرا فهو يف ماهلما ككامل احلال يف ماله، وهذه إحدى الصور اليت جي

 (. 3/289(، روضة الطالبني للنووي )12/168نسيئة. انظر: العزيز للرافعي )
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إنقاذه من  وينبغي أن  حمل ه ما إذا توق ف ،واليسار وحنومها ،مع اإلخالل ابلرهن ،جوازه ،للمضطر
النتفاء الضرورة  ،وإال مل جيز ،لوجوبه عليه حينئذ (1)اهلالك على بيع مال املويل خبصوصه له/

إال إذا مل  ،ال يلزمه ذلك)و( أي: مصلحة  ،)بغبطة(له إذا وجد ما يشرتي  )شراء(جيب )و( 
الم أصله؛ ابلشراء كالبيع املستفاد من كالمه دون ك )قدم نفسه(وإال  (2)،يرد شراءه لنفسه

ومما جيب على الويل أيًضا بذل بعض مال اليتيم لظامل حتقق  ،حذرًا من رغبة الناس عن الوالية
  .(3)استيالؤه عليه لو مل يبذل له ذلك

أبن   (4)أو ]يؤول[ ،ينبغي محله على ما إذا خشيه ومل يتحققه ،وقول العبادي له ذلك
وإنفاق املويل وكسوته  ،بعد امتناعه وجب غالًباوما جاز  ،املراد بَِلُه أنه جائز بعد امتناعه

مث رأيت بعضهم قال: هو ما ال بد   ،وحاله كما هو ظاهر ،أي: الالئق مباله ،وخدمته ابملعروف
وقيل: إىل  ،أو يرجع يف صفته إىل حال أبيه ،(6)وما يليق به ]يسارًا و إعسارًا[ ،منه (5)]له[

 حاله انتهى. 
حلاله الالئق بيساره  (8)]النظر[ أ[/420]الوجه (7)]بل[ ،عيدوإطالق النظر حلال أبيه ب

 ،وحيوانه ،وينفق أيًضا على عقاره ،وضمن ،أسرف أمث (9)]وإن[ ،فإن قرت أمث ،وإعساره
                                 

  .أ[ من النسخة )ب(/160]ل( هناية 1)
  .(3/129( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )2)
  .(3/347( وقيل: كما يستأنس لذلك خبرق اخلضر السفينة. انظر: حاشية اجلمل)3)
 أ( "قول". ( يف )4)
 ( ساقطة من )ج(. 5)
 ( يف )ب،ج( "يسار أو إعسار". 6)
 ( يف )أ( "و". 7)
 ( ساقطة من )ب(. 8)
 ( يف )ب( "أو". 9)
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 أو حرفة يف مال املويل.  ،القرآن (1)وأجرة ]تعليمه[ ،ويستأجر من يعلمه الواجب
 وإن مل يطلبا.  ،وأرش جناية ،هبا فيهوعليه أيًضا إخراج الزكاة من ماله إن أعتقد وجو 

؛ ألن  ذاك (2)وال ينافيه ما مر  يف التفليس من توقف وجوب أداء الدين ]على الطلب[
  .(3)كذا فر ق به شيخنا  ،خبالف ما هنا ،فيتوقف وجوب أدائه على طلبه ،ثبت ابالختيار

وإن علم  ،داؤه فورًامن غري اختيار جيب أ (4)وقضي ته: أن  كل  َدين وجب ]على اإلنسان[
 ،فالذي يت جه الفرق أبن املرعيَّ يف تصرف الويل املصلحة ،وإطالقهم أيابه ،وفيه نظر ،الدائن

خبالف تصرف الشخص يف مال  ،ومل يقبل السقوط مسارعة لرباءة الذمة ،ومنها أداء ما وجب
واإلبراء  ،م الدائن األخذفيلز  ،مال احملجور (5)أن ]يصر[ ،وإمنا يلزم الويل األداء بال طلب ،نفسه

وقي ده  ،على خياره يف الطلب مىت شاء (6)فإن كان عقارًا ]تركه[ ،خوفًا من تلف املال
 مطلًقا.   (8)مبا إذا كان الدين لرشيد. قال وإال حرم التأخري/ (7)املاوردي

أداؤها  (9)ب[ فإنه ال جيب ]عليه[/204وخرج بقويل ومل يقبل السقوط: نفقة القريب ]

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
 ( يف )ب( "ابلطلب". 2)
( وقال الشيخ زكراي األنصاري: وقد تقدم يف كتاب التفليس أن الدين إمنا جيب أداؤه ابلطلب، ويفرق 3)

ك ثبت ابالختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه خبالف ما هنا. انظر: أسىن املطالب لزكراي أبن ذا
  .(2/214األنصاري )

 ( ساقطة من )ب،ج(. 4)
 ( يف )ب( "نص"، ويف )ج( "نض". 5)
 ( يف )أ( "نزله". 6)
  .(2/214( انظر: حاشية الرملي الكبري)7)
  .ب[ من النسخة )ج(/268]ل( هناية 8)
 ة من )أ(. ( ساقط9)
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 ،نعم إن كان طفاًل أو جمنواًن وال ويل له خاص ،؛ لسقوطها مبضي  الزمان(1) إن طلبت ]منه[إال
 .(3)كزِمن إخراجها بال طلب  ،عن اإلرسال (2)أو ]عاجزًا[ ،أو وله ويل وقصر

وال يودعه أميًنا إال  ،وال جيوز إقراض مال احملجور إال لضرورة كما مر  يف الرهن بتفصيله
 ،ولو بال ضرورة ،وله السفر والتسفري مباله يف طريق آمن مع ثقة ،ن إقراضهإذا مل يتمك ن م

 ،(5)ونظر فيه األذرعي ،أن  الطريق اآلمن إمنا يشرتط عند عدم الضرورة (4)وقضية كالم الشيخني
وميتنع  ،أو استواي فال ،وإال أبنخ كان الطريق أخوف ،مث حبث أن  البلد إن كان أخوف جاز

بدنه مباله يف  (6)وأحلق اإلسنوي ،وإن غلبت سالمته؛ ألن ه مظنة عدمها ،السفر به يف حبر
إن مل  ،ملوافقته قوهلم مينع الويل من قطع سلعته ،املذكورين واعتمده مجعٌ  ،(7)السفر ]والتسفري[

وإركاب  ،وأحلق أيًضا بذلك ركوب احلامل حىت تضع ،وإن أمكن الفرق ،يزد خطر تركها
إال إن كان لنقلهم من دار  ،البالغون عند عدم رضاهم (8)واألرقاء/وكذا الزوجة  ،البهائم

                                 
 ( ساقطة من )ب(. 1)
 ( يف )ج( "عاجز". 2)
  .(5/443( وكاملعتوه و املربم وخمتلط العقل هلرم انظر: املهمات لألسنوي)3)
( قال الشيخان: وإن كان آمنا، فوجهان. أصحهما: اجلواز ألن املصلحة قد تقتضي ذلك، والويل 4)

قطع العراقيون كالوديعة. )ومنها( أنه ليس لغري  مأمور ابملصلحة خبالف املودع. والثاين: املنع وبه
القاضى اقراض مال الصىب اال عند ضرورة هنب أو حريق وإذا أراد سفرا انظر: فتح العزيز للرافعي 

 (. 4/191(، روضة الطالبني للنووي )10/293)
ب لزكراي األنصاري ( قال األذرعي أيضآ: وإن استواي فرتدد واألوجه املنع النقل عنه انظر: أسىن املطال5)

(2/214 .) 
  .(4/376( النقل عن األسنوي. انظر: هناية احملتاج للرملي )6)
 ( يف )ب( "التقييد". 7)
  .ب[ من النسخة )ب(/160]ل( هناية 8)
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عدم حترمي إركاب البهائم واألرقاء عند غلبة  (2)(1)لكن صوب ]األذرعي[ ،[أ/205]الشرك
 ،أنه جيب عليه قبول ما أُهدي أو ُوهب للطفل (3)وأفىت القاضي ،وكذا ركوب احلامل ،السالمة

أن  حمل وجوب ذلك إذا  (4)وظاهر كالم الدارمي ،زل؛ لرتكه النظروإال أمث وانع ،أو أُوصي له به
]كما يؤخذ مما مر  قبيل  ،بل لو كان على الطفل ضرر يف القبول امتنع ،رآه مصلحة وهو مت جه

خالفًا  ،وال فرق يف ذلك بني األب وغريه على األوجه ،كما هو ظاهر  (5)فصل التحالف[
هدي والواهب بذلك  (6)ب ]إمنا هو[وإن أحسن يف تقييده الوجو  ،لألذرعي

ُ
إذا مل يقصد امل

 إذ هو طريق الرشوة لوالة السوء وقضاته جهارًا ،التود د للويل لوالية وحنوها
 وجيرب الصيب والسفيه إذا كان هلما كسب عليه لريتفقا به يف النفقة وغريها. 

وتضج ر  أي: سئم من ذلك ،الويل حبفظ مال موليه والتصرف فيه ((7))فإن تربرم
وله الرفع إىل القاضي لينصب قيًما  ،فأقل  من مال موليه (8)من يتواله أبجرة ]املثل[ )استأجر(

وحمل ه حيث وجد متربًعا وإال  ،(9)]فال جييبه وإن كان فقريًا[ ،ال ليفرض له أجرة ،لذلك

                                 
 ( ساقطة من )أ(. 1)
  .(4/376( النقل عنه. انظر: هناية احملتاج للرملي )2)
 . (297ص)( انظر: فتاوى القاضي حسني 3)
 225وقال الدارمي: يَقَبُل َويقِبُض إنخ َرأى َذلَك. انتهى. وظاهره عدم الوجوِب انظر: اإلسعادص (4)

 حتقيق عبدهللا سيد. 
 ( ساقطة من )أ،ب(. 5)
 ( يف )ب،ج( "مبا". 6)
 . (33ص)(، خمتار الصحاح للرازي 1/459( انظر: مجهرة اللغة ألزدي )7)
 ( يف )ب( "مثله". 8)
  ( ساقطة من )أ(.9)
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من  (4)ملاورديواختاره ا ،(3)وأفىت به ابن الصالح ،(2)وعليه حيمل ما جزم به الغزايل ،(1)أجابه
: (5)قال البارزي ،فله أن يطلب األجرة لنفسه ،ب[/205إطالق أن ه جييبه؛ ألن  له االستئجار ]

 وعليه ال بد  من تقدير القاضي انتهى.  ،وهو املختار وعليه العمل
 )ولفقري غري قاض شغل به(وليس لويل   غين   أخذ شيء من مال موليه يف مقابلة تصر فه، 

سواء اشتغل عن الكسب  ،يكفيه )عن كسب(تنمية أو تصرفًا  (6)ويل حفظًا ]أو[أي: مبال امل
أي  )أكل(ابلفقري ما يشمل املسكني  (7)]واملراد[ ،أو عما تتم به كفايته وكفاية ممو ِنه ،من أصله
 ی       ىئ ىئ چ، قال تعاىل: )مبعروف(وألن  غريه تبٌع له  ،وخص  األكل موافقة لآلية ،أخذ منه

وخص  ابلذكر؛ ألن ه  ،، وكاألكل غريه من بقية املؤن(8)چ ىئ مئ حئ   جئ ی یی
  (9)أعم  وجوه االنتفاعات.

                                 
  .(4/189(، روضة الطالبني للنووي )292( انظر: فتح العزيز للرافعي )1)
  .(5/82( انظر: الوسيط للغزايل. )2)
  .(569-3/568( انظر: مشكل الوسيط إلبن الصالح)3)
 (. 6/352( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )4)
  .(3/129( النقل عنه. انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )5)
 ( يف )أ( "و". 6)
 ( يف )ب،ج( "فاملراد". 7)
 . 6( سورة النساء، آية: 8)
أنه القرض يستقرض إذا احتاج مث يرده إذا : ( اختلف أهل العلم يف األكل ابملعروف ما هو؟ فقال قوم9)

وجد، وهو قول عمر، وابن عباس، ومجهور التابعني. والثاين: أنه أيكل ما يسد اجلوعة، ويلبس ما 
عورة، وال قضاء، وهو قول احلسن، وإبراهيم، ومكحول، وقتادة. روى شعبة عن قتادة أن عم يواري ال

اثبت بن رفاعة _ واثبت يومئذ يتيم يف حجره، أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي نيب هللا 
نخ َغرِي أن تِقَي َماَلَك إن ابن أخي يتيم يف حجري، فما حيل يل من ماله؟ قال: )َأنخ أَتخُكَل اِبلخَمعخُروِف مِ 

= 
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: القاضي(1)وخرج بقوله ]من زايدته[ فليس له ذلك من حيث كونه قاضًيا؛  ،: غري قاض 
وحبث  ،(2)كما صر ح به احملاملي  ،خبالف غريه حىت أمينه ،لعدم اختصاص واليته ابحملجور عليه

وللويل االستقالل ابألخذ  ،وخبالفه هو لو كان وصًيا ،(3)خالفه لعدم اطالعه ]عليه[ ،حالشار 
إذا أخذ الرزق من  ،وال يضمن ما أخذه؛ ألن ه بدل عمله كاإلمام ،من غري مراجعة القاضي

 بيت املال.
من زايدته وإمنا جيوز له أخذ شيء بقيد  ،كسب  [أ/206]وقوله: غري قاض شغل به عن

فيأخذ أقل األمرين من   ،أي: أجرة مثل عمله يف مال اليتيم )ال جتاوز أجرة(ا بقوله زاده أيضً 
وأجرة مثله،  ،(4)إذ هذا هو املعروف يف حقه[ ،]أي: ابلنسبة لغالب أمثاله فيما يظهر ،كفايته

وكانوا فقراء متموها من  ،(5)نعم إن نقص أجر األب واجلد  واألم إذا كانت وصية عن ]نفقتهم[

                                 
ِل ماشيته من غري تعرض  مبَاِلِه َواَل تـَتَِّخذخ ِمنخ َماِلِه َوقخراً(. والثالث: أن أيكل من مثره، ويشرب من رِسخ
ِلَما سوى ذلك من فضة أو ذهب، وهو قول أيب العالية، والشعيب. روى القاسم بن حممد قال: جاء 

جري أيتاماً، وإن هلم إباًل، فماذا حيل يل منها؟ فقال: إن كنت أعرايب إىل ابن عباس فقال: إن يف ح
تبغي ضالتها، وهتنأ جرابَءها، وتلوط حوضها، وتفرط عليها يوم ِورخِدَها، فاشرب من ألباهنا غري ُمِضرِ  
بنسل، وال أبهل يف احللب. والرابع: أن أيخذ إذا كان حمتاجًا أجرًة معلومة على قدر خدمته، وهو 

 (، فتح القدير للشوكاين5/41(، تفسري القرطيب )1/454. انظر: تفسري املاوردي )قول عطاء
  .(4/380(، هناية احملتاج للرملي )1/491-492)

 ( ساقطة من )ب(. 1)
  .(2/213( النقل عن احملاملي. انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )2)
 ( ساقطة من )أ(. 3)
 ( العبارة ساقطة من )أ(. 4)
  )أ( "بعضهم". ( يف5)



 
709 

فاندفع ما  ،(3)فمع العمل أوىل ،وجبت بال عمل(2)؛ ألهنا إذا/(1)جورهم/مال حم
 وغريه هنا من االعرتاض. (4)لألسنوي

وإال امتنع على ما أييت قبيل  ،ومؤاكلته حيث كان فيه حظ   ،وللويل خلط ماله مبال موليه
 الوديعة. 

وإن تفاوتوا يف  ،أزوادهم (6)الترب ع ]خلط[ (5)ويسن للمسافرين الذين فيهم ]أهلية[
 فيه.  (7)األكل؛ ألخبار صحيحة ]وردت[

 (8)چڭ ڭ ڭ ۇچ بتبذير طارئ على من بلغ رشيًدا آلية:  )وحبجر قاض(

                                 

  .أ[ من النسخة )ب(/161]ل( هناية 1)
  .أ[ من النسخة )ج(/269]ل( هناية 2)
( قال النووي " وانقطع بسببه عن الكسب، فله أخذ قدر النفقة. ويف التعليق: أنه أيخذ أقل األمرين من 3)

 قدر النفقة، وأجرة املثل. 
عن « البيان»أكثر كتب العراقيني ونقله صاحب  قلت: هذا املنقول عن التعليق، هو املعروف يف     

، وحكى املاوردي والشاشي -رضي هللا عنه  -أصحابنا مطلقا، وحكاه هو وغريه عن نص الشافعي 
وجها، أنه جيوز أيضا للغين أن أيكل بقدر أجرته. والصحيح املعروف، القطع أبنه ال جيوز للغين 

 . "-وهللا أعلم  -مطلقا. 
هذا يف وصي وأمني أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغريه  ( قال األسنوي:4)

 (.353ص)انظر: فتح املعني للمليباري 
 ( يف )أ( "لغلبة". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 ( ساقطة من )أ(. 7)
 . 5( سورة النساء، آية: 8)
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، وما صح  من قوله  ، (1)«خذوا على أيدي سفهائكم»: ♀أي: أمواهلم كما مر 

ليجتنب يف املعاملة فعل، وخرج  (2)رأى النداء ]عليه[ ولو ،ويستحب له أن يشهد على احلجر
عن النص  أن يرد  أمره بعد  (3)ابلقاضي غريه كاألب، نعم يستحب للقاضي كما نقله الروايين

م أشفق.   احلجر إىل األب واجلد  مث سائر العصبات؛ ألهن 
القاضي دون  لي()وي (4)وأفاد كالمه: أن  احلجر ال يعود بنفسه؛ ألن ه يف حمل  االجتهاد،

وألن والية  ،ب[ الرشد؛ ألن ه الذي يعيد احلجر عليه/206بعد ] )بتبذير طار(األب وغريه 
 ،كما ال يثبت إال به  ،وال يرتفع احلجر إال ابلقاضي ،فينظر من له النظر العام ،غريه قد زالت

  (6)ن ]الطارئ[املهمل واجلنو  (5)وهذا يسم ى ]السفيه[ ،فما دام مل حيجر عليه فتصر فه صحيح
فتكون الوالية لألب مث اجلد؛ ألن   ،فعبارته أحسن ،ه(7)كما صر ح به أصل  ،كاملقارن للبلوغ

وأفهم كالمه هنا وفيما مر  أن ه إذا بلغ غري مصلح  ،اجلنون يعرفه كل  أحد فلم حيتج للقاضي فيه
لذي حجر ألجله وملفهوم: لدينه أو ماله استمر ت الوالية عليه ملن كان ولًيا قبل بلوغه للمعىن ا

                                 
 ( تقدم خترجيه. 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
احلاكم عليه، قال الشافعي رمحة هللا عليه، يستحب له أن يرد أمره إىل األب،  ( قال الروايين: "إذا حجر3)

 (. 5/399واجلد، فإن مل يكن فسائر العصبات ألهنم أشفق عليه". انظر: حبر املذهب للروايين)
(، فتح 4/137(، التهذيب للبغوي )6/358)  انظر: احلاوي للماورديني( على األصح من الوجه4)

  .(10/285) العزيز للرافعي
 ( يف )ب،ج( "ابلسفيه". 5)
 ( ساقطة من )أ(. 6)
 (.313ص)( انظر: احلاوي الصغري 7)
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وهو حمجور عليه  ،وهذا أيًضا يسمى سفيًها مهماًل  ،أي: علمتم منهم رشًدا (1)چائ ەئچ 
مث صار مصلًحا  ،فإن بلغ مصلًحا هلما أو غري مصلح ،حسًّا (2)]وإن مل حيجر عليه[ ،شرًعا

شده صدق من غري ولو امرأة بال حاكم، نعم إن أنكر ولي ه ر  ،ودفع إليه ماله ،هلما انفك  حجره
جبامع أن  كاًل أمني اد عى انعزاله؛ ألن  الرشد توقف عليه  ،كالقاضي والوصي  والقي م  ،ميني

: وألن  األصل (3)قال األذرعي ،وإن واخذانه إبقراره يف رفع واليته ،فال يثبت بقوله ،ابالختيار
فالقول قوله يف  ،دم الرشديعضد قوله بل الظاهر أيًضا؛ ألن  الغالب يف قرييب العهد ابلبلوغ ع

 بي نة ابلرشد. أ[/207]إال أن تقوم ،دوام احلجر
أن له التصر ف يف  ،وعلم الويل بلوغه دون رشده ،وقضي ة ذلك: أن  الصيب  لو كان غائًبا 

أخًذا من قوهلم إذا أج ر الويل  الصيب مد ة  ،خبالفه (4)لكن أفىت السبكي ،ماله استصحااًب لألصل
م ال يكتفون يف العقود  ،لسن  مل يصح  فيما زاد على البلوغيبلغ فيها اب قال: فهذا يدل  على أهن 

وقد جياب  ،وأقر ه ،عنه يف ابب اإلجارة (5)ونقله شيخنا ،وتبعه على ذلك اإلسنوي ،ابألصل
عن قياسه أبن  مسألة اإلجارة ال أصل فيها عند العقد حىت يستصحب؛ ألن  الصورة أنه يريد 

خبالفه يف مسألتنا فإن  املسو غ  ،فال مسو غ حينئذ للزايدة ،صيب مدة يبلغ فيها ابلسن  إجياره وهو 
                                 

 . 6( سورة النساء، آية: 1)
 ( ساقطة من )أ(. 2)
  .(3/126( النقل عنه انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
ا أخر الويل الصيب مدة يبلغ ( قال السبكي ومستندي يف منع املعاملة يعتضد بقول األصحاب إنه إذ4)

فيها ابلسن مل تصح فيما زاد على البلوغ فهذا يدل على أن األصحاب ال يكتفون ابلعقود يف األصل 
 (. 1/324انتهى. انظر: فتاوي السبكي)

( قال الشيخ زكراي: أن الصيب لو غاب مدة يبلغ فيها ابلسن ومل يعلم وليه أبلغ رشيدا أم ال مل يكن له 5)
يف ماله استصحااب حلكم الصغر وإمنا يتصرف احلاكم ذكره اإلسنوي انظر: أسىن املطالب التصرف 

 (. 2/433لزكراي األنصاري )
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 عدم العلم ابلرشد موجود حال العقد فافرتقا.  (1)]هو[و
وجيب عليه  ،مر (3)إبقراره برشده ابلنسبة النتفاء واليته كما علم ]مما[ (2)/ويؤاخذ الويل

لكن صحة تصرفه يف الظاهر متوق فة على  ،إن مل يثبتو  ،(4)متكينه من ماله حيث علم ]برشده[
[ ،ثبوته  ،وملبس ،)نفيس طعام(غري  و( ،)يف غري خريصرف املال  (5)ومن التبذير ]كما مر 

أو يرميه  ،كأن يضيعه ابحتمال غنب فاحش  ،ذلك (6)و ]غري[ ،وجوار  ِحسان يستمتع هبن  
وإن مل  ،وحنو األطعمة النفيسة ،وه اخلريب[ يف وج/207أم ا صرفه ] ،أو ينفقه يف حمرم ،ببحر

 )ال بفسٍق( ،(7)وإمنا حيجر على من بلغ رشيًدا بتبذير طارئ ،يَِلق به فال يكون تبذيرًا كما مر  

                                 
 ( يف )ج( "هم". 1)
  .ب[ من النسخة )ب(/161]ل( هناية 2)
 ( ساقطة من )ج(. 3)
 ( يف )ب،ج( "رشده". 4)
 ( ساقطة من )أ(. 5)
 ( يف )ب،ج( "حنو". 6)
 : احلجر على الكبري ابلسرف والتبذير فال خيلو حال ذي املال من أربعة أحوال ( فإذا ثبت جواز7)

 أحدها: أن يكون مصلحا لدينه مصلحا ملاله فهذا هو الرشيد الذي جيوز أمره وتصح عقوده.      
احلال الثاين: أن يكون مفسدا يف دينه لظهور فسقه يف ماله لظهور تبذيره فهذا هو السفيه الذي       

تحق احلجر. احلال الثالث: أن يكون مصلحا لدينه مفسدا ملاله ابلتبذير له فال خيلو حال تبذيره يس
أن يكون التبذير إبنفاق  3أن يكون التبذير إبنفاق ماله يف املعاصي2يكون ابلغنب1: من أربعة أقسام

أن يكون 4ماله يف الطاعات والصالت فليس ذلك تبذيرا وهو فيه مأجور واحلجر عليه غري جائز
تبذيره إبنفاق ماله يف مالذه واإلسراف يف ملبوسه واإلنفاق يف شهواته حىت يتجاوز يف مجيعها احلد 

 املألوف والقدر املعروف ففي وجوب احلجر عليه وجهان: 
 أحدمها: حيجر عليه بذلك ألنه إنفاق يف غري حق.       

= 
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 ،وفارق استدامته ابلفسق املقرتن ابلبلوغ ،طارئ بغري التدبري؛ ألن  األولني مل حيجروا على الفسقة
بقاؤه وعود احلجر بعود التبذير  (3)اإلطالق واألصل[ (2)]ثبت[األصل مَث  ]بقاؤه وهنا  (1)]أبن [

وال عدم إتالفه خبالف التبذير، ولو كان يغنب يف تصر ف دون  ،أبنه ال يتحقق به إتالف املال
لبعد  ،خبالفه (4)وجزم املصنف يف روضه ،فقضية كالم اإلمام ترجيح جواز احلجر ،تصر ف

فيه فيحجر  (6)بني غلبة ما ]يعني[ (5)فص ل األذرعيو  ،اجتماع احلجر وعدمه يف شخص واحد
 وتردد فيما لو استواي. ،وقلته فال مطلًقا ،عليه مطلًقا

وقيل: ينفق عليه  ،يساره؛ ألن  احلق له (7)/وال حيجر على من شح  على نفسه مع
فيمنع من التصر ف فيه؛ ألن  هذا أشد  من  ،إال أن خياف أنه خيفيه لشدة شح ه ،ابملعروف
كما أييت   ،حىت القاضي خبالف اإلمام ،من األولياء على احملجور أو غريه )وانعزل كل(التبذير 

                                 
 حكم احلال الثالث.والوجه الثاين: ال حجر عليه يف ذلك إلابحته فهذا       
احلال الرابعة: فهو أن يكون مصلحا يف ماله مفسدا يف دينه لفسقه وفجوره فقد اختلف أصحابنا يف       

وجوب احلجر عليه. فقال أبو العباس بن سريج جيب احلجر عليه بفسقه أبن كان مصلحا يف ماله 
بتداء احلجر كالفساد يف املال. ذكر ألنه ملا كان فساد الدين شرطا يف استدامة احلجر كان شرطا يف ا

هذه األحوال وتقسيمتها مجعآمن أهل العلم وهذا التقسيم مآخوذ من اإلمام املاوردي. انظر: احلاوي 
 (.4/180(، روضة الطالبني للنووي )10/284(، فتح العزيز للرافعي )6/357الكبري للماوردي )

 ( يف )ب،ج( "ألن". 1)
 ( يف )ج( "يثبت". 2)
 عبارة ساقطة من )أ(. ( ال3)
 (. 1/671( انظر: روض الطالب البن املقرئ )4)
 (. 2/209( انظر: أسىن املطالب لزكراي األنصاري )5)
 ( يف )ج( "يغنب". 6)
 ب[ من النسخة )ج(. /269]ل( هناية 7)
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]فبطلت  ،؛ ألن  كاًل من العقل والعدالة شرط للوالية)وجبنون(أي: بفسق  )به(يف القضاء، 
 أ[/920]بعود العدالة ،إىل الوالية هنا أب أو جد انعزل بفسق  أو جنون )وعاد(، (1)بفقده[

ا إمنا تستفاد من  )بال جتديد(فال تعود واليته  ،)قاض ووصي(حنو  )ال( ،لعقلوا هلا؛ ألهن 
فال يصح التصرف حينئذ إال فيما يستقل مالكه  ،إال به (2)فإذا ارتفعت ]مل تعد[ ،التفويض

لثبوهتا شرًعا من غري توق ف على  ،خبالف والية األب واجلد   ،ومغصوب ،كرد  وديعة  ،أبخذه
 .(3)تفويض
 

۞۞۞۞۞۞ 

 

                                 
 ( يف )ب( "فيطلب بقصده". 1)
 ( ساقطة من )أ(.2)
 (.3/128( انظر: الغرر البهية لزكراي األنصاري )3)
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 فهرس اآليات

 الصفحة رقم اآلية اآلية

 سورة  البقرة

 3٨٩ ١٨٩ چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ےےچ
 370 ١٩٤ چ ک ک ک چ

 260 275 چٹ ٹ ٹ چ 
 625-6١٨ 2٨0 چ ەئ  ەئ ائ  ائ ى      ى ې چ
 66٨ 2٨2 چ چ چ چ ڃ    ڃ ڃ چ
 502-٤5٩ 2٨3 چ ڀ پ چ

 سورة النساء

 70٩، 66٨ 5 چ ۇ ڭ ڭ ڭ چ
 66٩ 5 چ ۋ ۋ ٴۇ چ
 6٨7، 66٨ 6 چ ائ ى ى ې ې ې چ
 7١١، 6٨5 6 چ وئ ەئ ەئ ائ چ
 707 6 چ  ىئ مئ حئ   جئ ی یی ی       ىئ ىئ چ

 سورة األنعام

 6٩3 ١52 چ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 سورة التوبة

ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ

 چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

١22 5 

 النورسورة 

 673 5٩ چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
 فاطرسورة 

 ٤ 2٨ چۋۅۅۉۉ ۋچ
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 الصفحة رقم اآلية اآلية

 سورة حممد
 ٤5٩ ٤ چ ڎ ڎ چ

 ادلةسورة اجمل

 ٤5٩ 3 چ ڈ ڈ چ
 ٤ ١١ چحتختمتىتيت جت يب ىب مبچ

 دثرسورة امل
 ٤5٩ 3٨ .چ ىب      مب خب حب    جب چ

 ليلسورة ال

 ٤73 ١٤ چ ۇئ وئ چ
 
 

۞۞۞۞۞۞ 
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 احلديث فهرس

 70١ ...................................... ابتغوا يف أموال اليتامى ال أتكلها الصدقة
 6١2 .............................................................. إبدأ مبن تعول
 6١2 ................................................................ ابدأ بنفسك

 630 .......................................... ووجد البائع سلعته ،أفلس الرجل إذا
 ١١0 ..................................................... إذا ابيعت فقل ال خالبة
 3٩٤ ..................................................... استسلف من رجل بكرا

 ١56 ......................................................... أكثر أهل اجلنة البُله
 3٨0 ،365 ،35٤ ................................................ إىل أجل معلوم

ا الطالق ملن أخذ ابلساق  6٩٩ ................................................. إّنم
 ٤60 ................................ أنه صلى هللا عليه وسلم "رهن درعه عند يهودي

 3٨١ ....................... شيًئا إىل ميسرةأنه صلى هللا عليه وسلم اشرتى من يهودي 
 5٨6 ...................................... أنه صلى هللا عليه وسلم حجر على معاذ

 630 ...................................................... أميا رجل مات أو أفلس
 ٤53 ...............................................أبن أيخذ بعريًا ببعريين إىل أجل

 30٨ .............................................................. بوضع اجلوائح
 ٩٨ ....................................................... البيعان ابخليار مامل يتفرقا

 7١0 ،66٩ ............................................ خذوا على أيدي سفهائكم
 ٤32 ................................................. درهم الصدقة بعشرة والقرض

 673 .......................................................... رفع القلم عن ثالثة
 5١3 ....................................................... ن مركوب وحملوبالره

 5١٤ ....................................................... الرهن مركوب وحملوب
 5١٤ ........................................................ الرهن مركوب وحملوب

 560 ........................................... الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه
 53٩ ............................................................. الرهن من راهنه
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 6٩0 ................................................... السلطان ويلم من ال ويلم له
 3٨٩ ........................................................ الشهر هكذا وهكذا

 5١3 .................................................. الظهر يُركب بنفقته إذا كان
 673 .................... أربع ُعرضت على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد وأان ابن

 20٩ ........................................... عن بيع الطعام بعد شرائه حىت ينقل
 260 .................................................. فإذا اختلفت هذه األجناس

 ٤33 ................................................. قرض الشيء خري من صدقته
 2٤7 ........................................ ال أبس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء

 2٤١ .................................................... ال تبيعنم شيئًا حىت تقبضه
 ١35 ................................................... ال تصرموا اإلبل والغنم للبيع

 ١٤3 ............................................................. ال تلقوا الركبان
 307 ........................................................... ال ضرر وال ضرار

 ١٤٤ ............................................................... دال حيلم ألح
 ١٤٤ ............................................................... ال حيلم ألحد

 366 ...................................... ال، ولكن أبيعك مترًا معلوًما إىل كذا وكذا
 6١٨ ،5٨6 .................................................... ليس لكم إال ذلك

 ١٤٤ ............................................. املسلم أخو املسلم، ال حيلم ملسلم
 2١3 .............................................................. من ابتاع شيئا

 2٤0 ......................................... من ابتاع طعاًما فال يبعه حىت يستوفيه
 35٤ .......................................... من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل

 ١3٨ ............................................ من اشرتى شاة مصرماة فهو ابخليار
 ١37 ....................................... من اشرتى مصرماة فهو ابخليار ثالثة أايم
 ١3٨ ....................................... من اشرتى مصرماة فهو ابخليار ثالثة أايم

 ١٩٨ .............................................................من أقال مسلًما
 ٤32 ...................................................... من أقرض مسلًما درمها

 326 ............................................ من ابع عبًدا وله مال فماله للبائع
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 2٨٩ ........................................... من ابع خناًل قد أبمرت فثمرهتا للبائع
 ١٤٤ ......................................................... من غشمنا فليس منما

 70١ ............................................... فليتمجر لهمن ويل يتيًما له مال 
 ٤60 ..................................................... نفس املؤمن معلقة بَدينه

 3٩٤ ................................................... هنى عن السلف يف احليوان
 2١٤ .................................... هنى عن بيع الطعام حىت جيري فيه الصاعان

 2٩6 ................................ هنيه صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو
 2٤2 .......................................................... هو لك اي عبد هللا

 ١0٤ ........................................... وال حيل له أن يفارق صاحبه خشية
 620 .......................................................... حيل عرضه وعقوبته

 333 ..................................................... دمعى عليهاليمني على امل
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 اآلثار فهرس

 6٨5 ................................... رأيتم منهم صالحا يف دينهم وحفظا المواهلم
 677 ............................................ فمن كان حمتلًما وأنبتت عانته قُتل

 ٤53 ........................................................ كل قرض جر منفعة
 677 .................................................... كنت من سيب بين قريظة

 2٤0 ................................................ وال أحسب كل شيء إال مثله
 
 
 

۞۞۞۞۞۞ 
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 األعالم فهرس

 
 30 ............................. لي بن عطيه الشاوريبكر بن عبدهللا بن إبراهيم بن ع أبو
 ٤7 ............................................. بكر بن انصر الدين حممد السيوطي وأب

 3١0 .................................. أبو حنيفة النعمان بن اثبت بن زوطى التيمي
 ٤7٨ .................... الناشري الزبيدي اليماين ،أمحد بن أيب بكر بن علي بن حممد

 ٨2 ،٨١ ............. أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُْسَرْوِجرديم اخلراساينم، البيهقي
 ٤6 ............................................ مي املكي أبو العباسأمحد بن حجر اهليت

 5١ .......................................................... أمحد بن محدان األذرعي
 ١١٤ .............. شهاب الدين أبو العباس أمحد بن محدان بن أمحد األذرعي الشافعيم 
 ٨١ ......................................... أمحد بن شعيب بن علي اخلراساينم، النَّسائيم 

 ٤٤١ .................. أمحد بن عماد بن حممد الشيخ شهاب الدين األقفهسي املصري
 ١62 .............................. باس املصريأمحد بن لؤلؤ العالمة شهاب الدين أبو الع

 ٤7 ........................... أمحد بن حممد أبو العباس الظاهري األصل، احمللى الشافعي
 ١52 ............................ أمحد بن حممد بن أمحد القاضي أبو العباس اجلرجاين

 553 ....... أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم، أبو احلسن الضيب املعروف اببن احملاملي
 ١05 ....... عباس ابن الرفعةجنم الدين أبو ال ،أبو العباس ،أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع

 2٨٨ ..................................... أمحد بن حممد بن مكي بن ايسني القرشي
 32 .............................................. إمساعيل بن إبراهيم البومه شرف الدين

 5١ ........................................................ إمساعيل بن أيب بكر املقرئ
 ٨١ ،7٩ ................................................... إمساعيل بن أيب بكر املقرئ

 ١٨٤ ............................................ إمساعيل بن أمحد بن حممد الروايين
 5١ ........................................................... إمساعيل بن علي األيويب

 32 ....................................................... مجال الدين بن عمر الفارقي
 ٤٩٩ ....................سن بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي أبو علي الفارقياحل
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 ١55 ........... احلسن بن عبْيد هللا بن حيىي، القاضي البَ ْنَدنِيِجيم = أبو علي البَ ْندنِيِجيم 
 50 ............................................... حسن بن حممد احلسيين اإلسرتاابذي

 ١36 ........................... احلسني بن حممد بن أمحد أبو علي القاضي املروروذي
 ١36 .................................. اء البغوياحلسني بن مسعود بن حممد بن الفر 

 ١١0 ...................... الروايين عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن أمحد
 ٤05 ...... الزبري بن أمحد بن سليمان بن عبد هللا بن عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام

 57 .......................... زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري زين الدين احلافظ
 ١65 ........................................ زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي السنيكي

 ١١7 ....................... راج الدين أبو حفص عمر بن رسالن الكناين العسقالينس
 ٤3٨ .................. سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي، الشامي، الطرباين

 ٨١ ....................... داود،أبو سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِمِجْستاين 
 3٩2 ......................................... شريح بن عبد الكرمي بن أمحد القاضي

 22٤ .......................... ربيطاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر أبو الطيب الط
 ٤٩١ ........... طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر القاضي العالمة أبو الطيب الطربي

 57 ........................... عبد احلق بن حممد بن عبداحلق السنباطي القاهري الشافعي
 ١0٨ .............. عبد الرمحن بن أيب سعيد مأمون بن علي بن إبراهيم املعروف ابملتويل

 5٩ ............................ عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن عثمان العمودي الشافعي
 206 ............ د الرمحن بن عمر بن رسالن الكناين، العسقالين األصل، مث البلقيينعب

 ٨0 ................................. سعد وعبد الرمحن بن حممد املأمون املتويلم الشافعيم أب
 ١25 ............................... عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي

 3٨6 ........ عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ
 ١00 ........................... مد بن عبد الكرمي بن الفضل الرافعيعبد الكرمي بن حم

 30 ........................ عبد اللطيف بن أيب بكر بن أمحد بن عمر الشرجي أبو عبدهللا
 ١02 ............................................ عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا املروزي

 2٤0 ........................... عبد اَّللَّ بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي
 ٤3٨ ............. عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن حممد بن مبارك بن القطان اجلرجاين
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 ١0٤ .......................... عبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي
 ٤7٩ ..... عبد هللا بن حممد بن هبة هللا التميمي، شرف الدين أبو سعد، ابن أيب عصرون

 ٤32 ....................................... عبد هللا بن مسعود بن غافل ابن حبيب
 ١0٨ .......... عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن عبد هللا بن حيوية اجلويين

 ٨0 .................................................... إمساعيل الرموايينم عبد الواحد بن 
 33٤ .............................................. عبد الواحد بن احلسني الصيمري

 50 ....................................................... عبدالعزيز بن حممد الطوسي
 ٤3 .............................. عبدالغفار بن عبدالكرمي بن عبد الغفار القزويين الشافعي

 5٩ ............................................... عبدالقادر بن أمحد بن علي الفاكهي
 50 ............................................... عثمان بن عبد امللك الكردي املصري

 3١ ............................................. عفيف الدين عبدهللا بن حممد الكاهلي
 32 .......................... لدين عثمان بن عمر بن أيب بكر بن عبدهللا الناشريعفيف ا

 5٨ ................... عالء الدين أبو احلسن علي بن جالل الدين حممد البكري الصديقي
 5١ .................................. عالء الدين حيي بن عبد اللطيف الطاوسي القزويين

 ٩٨ ............................................ علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي
 ١١5 ..................................................... علي بن احلسني اجلوري

 5١ ....................................... وصليعلي بن احلسيين بن علي بن أيب بكر امل
 ١3٩ .............. علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف تقي الدين السبكي

 ١٤0 ............................................. علي بن حممد بن حبيب البصري
 20٨ ..................................... عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي

 5١ ................................................. قطب الدين حممد بن حممود الرازي
 5٨ ............................ حممد السوي املصري الشهري اببن أيب اخلمائل مشس الدين

 7٩ ............................................... النيسابوري حممد بن إبراهيم بن املنذر
 ٤05 ...... حممد بن أيب أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب يوسف القاضي أبو سعد اهلروي

 60 ،٤7 .................................................... حممد بن أيب بكر األشخر
 7٩ ...................................................... حممد بن أيب شريف الشافعي
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 ٤6 ...................................................... حممد بن أيب شريف املقدسي
 67٩ ................... حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة اهلروى أبو منصور األزهرى

 5٩ .............................................. كهي املكيحممد بن أمحد بن علي الفا 
 ٤05 ...................... حممد بن أمحد بن حممد بن عبماد، اهلروي املعروف ابلعبمادي

 7٩ ................. عبد هللا واملطليب القرشي املكي أب الشافعي حممد بن إدريس بن العباس
 ١3٩ ........................... حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب

 ٨2 ................................................. حممد بن إمساعيل البخاريم اجلعفيم 
 ٤3 ........ ين حممد بن أيب بكر بن علي بن مسعود املري املقدسيحممد بن األمري انصر الد

 ١0١ ........................................... حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي
 ٤3١ ....................................... حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت

 ٨2 .......................... حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي، الدارمي، الُبسيت
 ٤6٤ .......................... املعروف ابلصيدالين ،حممد بن داود بن حممد الداودي

 30 .................................................................... حممَّد بن زكراي
 ٤56 ....................................... حممد بن عبد هللا احلثيثي الصرديف الرميي

 560 .............................. حممد بن عبد الواحد بن حممد بن عمر بن امليمون
 ٤6 ...................................................... حممد بن عبدا ملنعم اجلوجري

 ١62 ....................................... حممد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفى
 ٤57 ....................... حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي الشافعي القفال الكبري

 30 ...................... بكر الرميي الشافعي مجال الدين حممد بن علي بن عبدهللا بن أيب
 50 ............................................ حممد بن علي بن مالك اإلربلي الشافعي

 3٤ .................... حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن عبد هللا الطائي احلامتي املرسي
 ٤٤٨ ................ حممد بن علي بن حممد بن عقيل، أبو احلسن، جنم الدين البالسي

 35 ................................................... حممد بن علي بن حممد بن علي
 ٨١ ........................... موسى بن الضحاك، الرتمذيحممد بن عيسى بن َسْورة بن 

 ٨٤ ،7٩ ...................................... حامدأبو حممد بن حممد الغزايل الطوسي 
 ١3٤ ...................... حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي أبو حامد الغزايل
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 ٨١ .................................................... القزويينبن ماجه حممد بن يزيد 
 60 ............................................ حممد طاهر اهلندي امللقب مبلك احملدثني
 2١6 ......................................... حممود بن حممد بن العباس بن أرسالن

 ٨2 ................................... أيب احلسن القشريي النيسابوريم مسلم بن احلجاج، 
 ٤٩ ......................... مصطفى بن عبدهللا القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة

 5٨ ....................................... انصر الدين حممد بن سامل الطبالوي الشافعي
 ٤٩ .................................. جنم الدين عبدالغفار بن عبدالكرمي القزويين الشافعي

 ١33 ................... هبة هللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم اجلهين املعروف اببن البارزي
 ٤7 ......................... الدين عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن عثمان العموديوجيه 

 ٨0 ..................................................... زكراي وحيىي بن شرف النووي أب
 ١02 ........................... حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني، النواوي

 ١05 ................. أبو عمر الرب بن عاصم النمري يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد
 ٤02 ............................... يوسف بن حيىي اإلمام اجلليل أبو يعقوب البويطى
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 والغريب صطلحاتامل هرسف

 أولًا: املصطلحات
 ٩7 ...................................................................... اأَلصحم 

 ١٨0 ................................................................. األصَحابِ 
 3١١ .................................................................... األظَهر
 ١0٨ ..................................................................... اإلَمامُ 

 ١0١ .................................................................... الشَّارح
 ٤6٩، 357 ............................................................ الشارحان
 ١0١ ................................................................... الشَّْيَخان
 ٤١7 ................................................................... الِعرَاِقُيون
 ١١5 .................................................................... الَقاِضي
 2٩5 .................................................................... امل ُختار

 ١37 ................................................................... امل َْذهب
 ١27 .................................................................. ال َمشُهور
 ٩7 ..................................................................... ال ُمعتمد

 ١٩5 .................................................................. املنُصوص
 ١١١ ...................................................................... النَّصم 

 ١65 ..................................................................... َشيخَنا
 ١0٩ ................................................................... وفيه َنظر

 ١02 ...................................................................... وِقْيل
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 ثانيًا: الغريب
 ٩٩ ....................................................................... اإلبراء
 ٤١3 ..................................................................... إبريسم

 30٩ ...................................................................... آِبق 
 ١٤0، ١37 ............................................................... األاتن

 2٨6 .................................................................. اإلجاانت
 2٤5 .................................................................. االسرتَعاء
 ٤١6 .................................................................. استقصاء
 ١57 ................................................................... األشَفار
 25٨ .................................................................... اصطبل

 3٤7 .................................................................. االعتَضاد
 ١٤٩ ................................................................ افتض جارية

 ١٩٨ ..................................................................... اإلقَاله
 ٤١٤ ................................................................... اإِلنْ َفَحةُ 

 272 ...................................................................... الباغ
 30٤ ...................................................................... ابغ 

 2٩٩ .................................................................... الَباقالء
 36٨ .................................................................... ةالباكور 
 62١ ...................................................................... الربزة

 ١5٤، ١53 ............................................................... الرَبص
 ٤١٩ ...................................................................... الربمة
 ١3١ ...................................................................... َبكارة
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 3٩6 ................................................................ بنت خماض
 ١53 ...................................................................... البهق
 30٤ ..................................................................... التأِبري
 2٩2 ....................................................................... ُُتوم

 ٤١٤ ..................................................................... الرتايق
 ٩7 ..................................................................... التشريك
 5٨6 ................................................................... التَّفليس

 ٩7 ....................................................................... الَتولية
 ١56 ...................................................................... آثليل

 ١00 ..................................................................... اجلَعالة
 22٤ .............................................................. احلجر الغريب

 66٨ ..................................................................... احَلجر
 3٨5 .................................................................... حزيران

 ٩٩ ..................................................................... احلطيطة
 ٤٩٨ ...................................................................... احلِناء
 ١55، ١3١ ............................................................... اخلِتان
 ١30 ..................................................................... ءِخصا
 ١5٤ ..................................................................... ُخنث  
 2٨6 ..................................................................... اخلوايب

 ٩6 .................................................................. يخَيار الرتو 
 ٩6 ....................................................................... اخلَِيار

 ٤١٩ .................................................................... الدست
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 3٩٩ ...................................................................... َدَعج
 260 .................................................................. ده اَيز ده

 ١53 ...................................................................... الرمتق
 535 ................................................................. َرسم القبالة

 25٨ ...................................................................... الرفاء
 23١ ...................................................................... الركاز
 ٤5٩ ...................................................................... الَرهنِ 
 ٤3٨ ...................................................................... الروبة

 2٨6 .....................................................................ساابط
 ٤٩٨ ..................................................................... السِمدر
 ٤3١، 353 ................................................................ سلًفا

 27٤ ............................................................. السلق املعروف
 ٤١٨، 3٨٤، 353 ........................................................ السَّلم

 ١57 .................................................................... شامات
 ١57 ...................................................................... ةَشائن

 ١57 .................................................................... ِشجاج
 5٤١، ٤٨٩، ١6٩، ٩٩ ................................................... الشركة
 ١53 ..................................................................... الشملل

 6٩١، ٤5١ ...................................................... صاحب التعجيز
  363، 3٤7، 2٨3، 25٨، ١70، ١0٨ .................................. الصباغ

 ٩7 ................................................................ صلح املعاوضة
 ١53 ..................................................................... الصمم
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 6١5 ................................................................... طيلسان
 ٩٩ ....................................................................... الَعارية
 ١7٩ ...................................................................... عذارًا
 272 ..................................................................... عرصة
 3٨١ ..................................................................... الَعطاء
 ١53 ...................................................................... الَعور

 ٤١٤ ..................................................................... الغالية
 ١55 ...................................................................... اْلُغْرَلةُ 

 ٤٩7 .............................................................. غصن خالف
 6٩5 ...................................................................... الغلة

 ١30 ..................................................................... َفحلال
 3٨٤ ............................................................. ِفْصح النصارى

 56١ ..................................................................... الَفصد
 225، 22٤، ١66 ........................................................ الفلس

 ١٤5 ...................................................................... فلقة 
 5٤0، 50٩، 3١7، ٩٩ .................................................. القراض
 353 .................................................................... الَقرض
 ٤3١ .................................................................... الَقرض

 ١53 ...................................................................... الَقرع
 ١53 ...................................................................... الَقَرن
 ١56 ...................................................................... قُروح

 ٤١5 ..................................................................... الِقسي
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 25٨ ............................................................. القصار واملقصر
 27٤ ............................................................ القصب الفارسي

 ٩6 ................................................................... قَضاء عريف
 ٤١٩ .................................................................... القماقم
 355 .................................................................... الكالئ
 3٩٩ ..................................................................... َكَحل

 27٤ ................................................................... الكرفس
 ١7٨ ..................................................................... ُكوزال
 ١57 ....................................................................... كيم    

 ١١0 ...................................................................ال َخالبة
 ٤١6 .................................................................. آللئ كبار

 ١٨0,١7٩ ................................................................ اللَجام
 6١5 ..................................................................... املداس
 ١35 ..................................................................... املصراة

 65١، 6٤٩، 6٤6، ٩٩ .................................................. املضاربة
 25١ .................................................................... املعقلي
 2٩١ ..................................................................... مغِرس

 ٤0١ .............................................................. مفلمج األسنان
 325، 225، 22٤، ١6٩، ١67 ......................................... املفلس
فلس

ُ
 5٨7 .................................................................... امل

 ١٤١ .................................................................... املفلفل
 ٩٩ ..................................................................... املقارضة
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 ١٨0 ...................................................................... املِقود
 25٨ ..................................................................... املكس

 6٨6 .................................................................. امل ُماكسة
 3٨5 ................................................................... امل ِهرجان

 5٨٩ ................................................................ جنوم الكتابة
 3٩7 .................................................................. النخاسني

 ٩٩ ........................................................................ اهلِبة 
 27٤ .................................................................... اهلندابء

 2٨٤ ...................................................................... وبره 
 ١00 .................................................................... الوديَعة
 ،١33، ١١٤، ١0٩، ٩٩ .................................................. الوكالة
 5١٨ ..................................................................... يَندمل

 ٤0٩ ................................................................. يوزن ابملاء
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734 

 والبلدان األماكن فهرس

 ٤20 ،365 ............................................................... البصرة
 2٨6 .................................................................... احِلَجاز

 26 .........................................................................  َزبيد
 36٩ .....................................................................القاِهَرةُ 

 56 ........................................................................ ِمْصرُ 
 

 

۞۞۞۞۞۞ 
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 فهرس املصادر واملراجع

من أول   هـ(756لكايف السبكي )ت االبتهاج يف شرح املنهاج لتقي الدين علي عبدا -١
حتقيق: فواز بن الصادق بن بكر القايدي ، رسالة  كتاب الرهن إىل آخر ابب الضمان

 دكتوراة نوقشت يف جامعة إم القرى مبكة املكرمة.
من ابب هـ(756الكايف السبكي )ت عبداالبتهاج يف شرح املنهاج لتقي الدين علي  -2

الغامدي ، رسالة  أمحد حتقيق ابتسام بنت حممد املبيع قبل قبضة اىل آخر كتاب السلم
 نوقشت يف جامعة إم القرى مبكة املكرمة. دكتوراه

ه (، احملقق: 3١٨، املؤلف: أليب بكر حممد بن ابراهيم بن املنذر النيسابوري املتوىف)االمجاع -3
م عن مكتبة ١٩٩٩-ه  ١٤20 أمحد بن حممد حنيف، الطبعة الثانية أبو محاد صغري

 عجمان ومكتبة مكة الثقافية رأس اخليمة.-الفرقان
، دراسة وحتقيق: أ.د. الواحد املقدسي األحاديث املختارة لضياء الدين حممد بن عبد -٤

 سةامللك بن عبدهللا بن دهيش، نشر: مكتبة األسدي مبكة املكرمة، الطبعة اخلام عبد
، حتقيق: شعيب االرانؤوط، مؤسسة الرسالة، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -5

 ه.١٤١٨سنة  الثالثة،الطبعة 
لعبداحلق بن عبدالرمحن  ،- صلى هللا عليه وسلم -األحكام الوسطى من حديث النيب  -6

الناشر: مكتبة الرشد  ،بن عبدهللا األشبيلي، حتقيق: محدي السلفي، صبحي السامرائي
 ه. ١٤١6عام النشر:  ،اململكة العربية السعودية -ر والتوزيع، الرايض للنش

، املؤلف: عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد االختيار لتعليل املختار -7
ه (، عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة، 6٨3الدين أبو الفضل احلنفي )املتوىف: 

بريوت، وغريها، اتريخ  -)وصورهتا دار الكتب العلمية  القاهرة -الناشر: مطبعة احلليب 
 م. ١٩37 -ه   ١356النشر: 

ه ( حتقيق: عبد ٨37، لشرف الدين، إمساعيل بن أيب بكر املقرئ )تإخالص الناوي -٨
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 مصر. –العزيز عطية زلط. عن وزارة األوقاف املصرية القاهرة 
ف الدين أيب حممد، إمساعيل ( للعالمة شر اإلرشاد، )إرشاد الغاوي إىل مسالك احلاوي -٩

، املعروف اببن املقرئ )ت: ه ( عن دار املنهاج، ٨37بن أيب بكر بن عبد هللا الشرجيم
 م.20١3 -ه  ١٤3٤، ١ط

، حملمد انصر الدين األلباين، املكتب إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -١0
 ه.١3٩٩اإلسالمي يف بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن  معرفة األصحاباالستيعاب يف -١١
ه (، احملقق: علي حممد البجاوي، ٤63الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف:  عبد

 م. ١٩٩2 -ه   ١٤١2الناشر: دار اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل، 
لكرم حممد بن حممد ، املؤلف: أبو احلسن علي بن أيب اأسد الغابة يف معرفة الصحابة -١2

ه (، 630بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 
عادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية،  -احملقق: علي حممد معوض 
 م. ١٩٩٤ -ه  ١٤١5الطبعة: األوىل، سنة النشر: 

ه (، من بداية كتاب ٩06يف الشافعي )ت:، حملمد بن أيب شر اإلسعاد بشرح اإلرشاد -١3
الزكاة إىل هناية ابب الرهن، حتقيق: عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب حممد العقيل، 

 رسالة ماجستري نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
، املؤلف: عبد اللطيف بن حممد بن مصطفى املتخلص بلطفي، الشهري ب  أمساء الكتب -١٤

ه (، احملقق: د. حممد التوجني، الناشر: دار الفكر ١07٨احلنفي )املتوىف: « اَدهرايض زَ »
 م.١٩٨3ه / ١٤03دمشق/ سورية، الطبعة: الثالثة،  -

، املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة -١5
عز الدين علي السيد، ه (، احملقق: د. ٤63بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف: 

 م.١٩٩7 -ه   ١٤١7القاهرة / مصر، الطبعة: الثالثة،  -الناشر: مكتبة اخلاجني 
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، املؤلف: زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري، زين أسىن املطالب يف شرح روض الطالب -١6
ه (، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، ومعه ٩26الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 

 ي الكبري.حاشية الرمل
، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن اإلصابة يف متييز الصحابة -١7

ه (، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد ٨52حجر العسقالين )املتوىف: 
 ه . ١٤١5 -بريوت، الطبعة: األوىل  –معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

ملعني )هو حاشية على فتح املعني بشرح قرة إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح ا -١٨
، املؤلف: أبو بكر )املشهور ابلبكري( عثمان بن حممد شطا العني مبهمات الدين(

ه (، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، ١3١0الدمياطي الشافعي )املتوىف: 
 م. ١٩٩7 -ه   ١٤١٨الطبعة: األوىل، 

حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ، املؤلف: خري الدين بن األعالم -١٩
أاير / مايو  -ه (، الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر ١3٩6)املتوىف: 

 م.2002
املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )املتوىف: أعيان العصر وأعوان النصر،  -20

يل أبو عشمة، الدكتور حممد موعد، ه (، احملقق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نب76٤
الدكتور حممود سامل حممد، قدم له: مازن عبد القادر املبارك، الناشر: دار الفكر املعاصر، 

 سوراي. –لبنان، دار الفكر، دمشق  -بريوت 
، املؤلف: علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي اإلقناع يف مسائل اإلمجاع -2١

ه (، احملقق: حسن فوزي الصعيدي، 62٨قطان )املتوىف: الفاسي، أبو احلسن ابن ال
 م 200٤ -ه   ١٤2٤الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة: األوىل، 

، املؤلف: إسحاق بن احلسني آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان -22
 ه .١٤0٨ألوىل، ه (، الناشر: عامل الكتب، بريوت، الطبعة: ا٤املنجم )املتوىف: ق 
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، املؤلف: الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن األم -23
ه (، الناشر: دار املعرفة 20٤عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 م١٩٩0ه /١٤١0بريوت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر:  –
ؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، املإنباء الغمر أببناء العمر -2٤

ه (، احملقق: د حسن حبشي، الناشر: اجمللس األعلى للشئون ٨52العسقالين )املتوىف: 
 م.١٩6٩ه ، ١3٨٩جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مصر، عام النشر: -اإلسالمية 

(، احملقق: 77٩املتوىف)، املؤلف: يوسف بن إبراهيم األردبيلي األنوار ألعمال األبرار -25
 م.2007ه ١٤27خلف مفضي املطلق، الناشر: دار الضياء، الطبعة األوىل 

، املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن البحر الرائق شرح كنز الدقائق -26
ه (، ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي ٩70جنيم املصري )املتوىف: 

ه (، وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين،  ١١3٨نفي القادري )ت بعد الطوري احل
 الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.

أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالق البزار،  ،املعروف مبسند البزار ،البحر الزخار -27
املنورة، الطبعة  حتقيق: حمفوظ الرمحن زين هللا وآخرون، مكتبة العلوم واحلكم ابملدينة

 ه.١٤30، وانتهت ه. ١٤0٨األوىل بدأت سنة 
، املؤلف: الروايين، أبو احملاسن عبد الواحد حبر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي( -2٨

ه (، احملقق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية،  502بن إمساعيل )ت 
 م. 200٩الطبعة: األوىل، 

، املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد بعد القرن السابعالبدر الطالع مبحاسن من  -2٩
 بريوت. –ه (، الناشر: دار املعرفة ١250هللا الشوكاين اليمين )املتوىف: 

، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -30
 -هيم، الناشر: املكتبة العصرية ه (، احملقق: حممد أبو الفضل إبرا٩١١السيوطي )املتوىف: 
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 لبنان / صيدا.
، لرضي الدين أيب الربكات حممد بن أمحد بن عبد هللا الغزي العامري هبجة الناظرين -3١

 م.2000 -١٤2١، ١الشافعي، عن دار ابن حزم، ط
، املؤلف: أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل البيان يف مذهب اإلمام الشافعي -32

ه (، احملقق: قاسم حممد النوري، الناشر: دار 55٨الشافعي )املتوىف: العمراين اليمين 
 م 2000 -ه  ١٤2١جدة، الطبعة: األوىل،  –املنهاج 

، املؤلف: حمممد بن حمممد بن عبد الرزماق احلسيين، أبو اتج العروس من جواهر القاموس -33
ة من احملققني ، ه (، احملقق: جمموع١205الفيض، امللقمب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف: 

 الناشر: دار اهلداية.
، املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن اتريخ أصبهان = أخبار أصبهان -3٤

ه (، احملقق: سيد كسروي حسن، ٤30إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: 
 م.١٩٩0-ه  ١٤١0بريوت، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية 

، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم اتريخ -35
ه (، احملقق: الدكتور بشار عوماد معروف، 7٤٨أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: 

 م. 2003الناشر: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 
إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا  ، املؤلف: حممد بن إمساعيل بنالتاريخ الكبري -36

الدكن، طبع حتت  –ه (، الطبعة: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد 256)املتوىف: 
 مراقبة: حممد عبد املعيد خان.

، املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب اتريخ بغداد -37
الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب ه (، احملقق: ٤63البغدادي )املتوىف: 

 م. 2002 -ه  ١٤22بريوت، الطبعة: األوىل،  –اإلسالمي 
، املؤلف: أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر اتريخ دمشق -3٨
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ه (، احملقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 57١)املتوىف: 
 م. ١٩٩5 -ه   ١٤١5زيع، عام النشر: والتو 

3٩-  ِِّ ْليبِّ ، املؤلف: عثمان بن علي بن حمجن تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِّ
ه (، احلاشية: شهاب الدين أمحد بن  7٤3البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: 

ه (، الناشر:  ١02١: حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس الشِمْليبُّ )املتوىف
 ه  ١3١3بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل،  -املطبعة الكربى األمريية 

املؤلف: أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني التجريد للقدوري،  -٤0
ه (، احملقق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، أ. د حممد  ٤2٨القدوري )املتوىف: 
القاهرة، الطبعة: الثانية،  –د علي مجعة حممد، الناشر: دار السالم  أمحد سراج ... أ.

 م. 2006 -ه   ١٤27
، املؤلف: ويل الدين أيب زرعة أمحد بن حترير الفتاوي على التنبيه واملنهاج واحلاوي -٤١

ه (، احملقق: عبد الرمحن فهيمي حممد الزواوي، ٨26عبدالرحيم احلسني العراقي املتوىف)
 م.20١١-ه  ١٤32بريوت، الطبعة: األوىل -نهاجالناشر: دار امل

، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي حتفة الفقهاء -٤2
لبنان، الطبعة: الثانية،  –ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 5٤0)املتوىف: حنو 

 م.١٩٩٤ -ه   ١٤١٤
محد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، ، املؤلف: أحتفة احملتاج يف شرح املنهاج -٤3

روجعت وصححت: على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء، الناشر: املكتبة التجارية 
م.، أبعلى  ١٩٨3 -ه   ١357الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد، عام النشر: 

البن حجر اهليتمي، بعده )مفصوال « حتفة احملتاج يف شرح املنهاج»الصفحة: كتاب 
 ( : حاشية اإلمام عبد احلميد الشرواين.بفاصل

 ،جلمال الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن علي اجلوزي ،التحقيق يف أحاديث اخلالف -٤٤
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 ،بريوت –الناشر : دار الكتب العلمية  ،حتقيق: مسعد عبداحلميد حممد السعدين
 ه. ١٤١5الطبعة: األوىل ، 

ومعه  ،«ي وهتذيب املنتهيتدريب املبتد»التدريب يف الفقه الشافعي املسمى بـ  -٤5
، ]وتبدأ -رمحه هللا  -لعلم الدين صاحل ابن الشيخ سراج الدين البلقيين « تتمة التدريب»

التتمة من كتاب النفقات إىل آخر الكتاب[، املؤلف: سراج الدين أيب حفص عمر بن 
رسالن البلقيين الشافعي، حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال املصري، 

 -ه   ١٤33اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -شر: دار القبلتني، الرايض النا
 م 20١2

، املؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى ترتيب املدارك وتقريب املسالك -٤6
، 2م، جزء  ١٩65: ابن اتويت الطنجي، ١ه ( ، احملقق: جزء 5٤٤اليحصيب )املتوىف: 

: حممد بن شريفة، جزء 5م، جزء  ١٩70 - ١٩66: عبد القادر الصحراوي، ٤، 3
احملمدية،  -م، الناشر: مطبعة فضالة ١٩٨3-١٩٨١: سعيد أمحد أعراب ٨، 7، 6

 املغرب، الطبعة: األوىل
ه (، ٨١6املؤلف: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف: التعريفات،  -٤7

ناشر، الناشر: دار الكتب العلمية احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف ال
 .م١٩٨3-ه  ١٤03لبنان، الطبعة: األوىل –بريوت 

املؤلف: القاضي أبو حممد )وأبو علي(  التعليقة للقاضي حسني )على خمتصر املزين(، -٤٨
َْرَورُّْوِذيم )املتوىف: 

 -ه (، احملقق: علي حممد معوض  ٤62احلسني بن حممد بن أمحد امل
 مكة املكرمة. -د، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز عادل أمحد عبد املوجو 

أتليف: احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين حتقيق: أيب  تقريب التهذيب، -٤٩
 ه.١٤23األشبال صغري أمحد الباكستاين، طبعة دار العاصمة ابلرايض، الطبعة الثانية

العسقالين، للحافظ ابن حجر  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -50
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 ه.١٤١6حتقيق: حسن عباس قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: الطبعة األوىل 
مكتبة املطبوعات  ،مطبوع مع املستدرك للحاكم تلخيص املستدرك للحافظ الذهيب -5١

 اإلسالمية حبلب. 
، للحافظ أيب عمر يوسف بن عبدهللا بن التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -52

النمري، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، وحممد عبدالكبري البكري، نشر وزارة عبدالرب 
 ه.١3٨7عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، سنة 

، املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي التنبية يف الفقه الشافعي -53
 ه (، الناشر: عامل الكتب.٤76)املتوىف: 

، املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: اتهتذيب األمساء واللغ -5٤
ه (، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة 676

 لبنان. –إدارة الطباعة املنريية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت 
ي، أبو منصور )املتوىف: ، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلرو هتذيب اللغة -55

بريوت،  –ه (، احملقق: حممد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 370
 م.200١الطبعة: األوىل، 

، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي -56
دل أمحد عبد املوجود، ه (، احملقق: عا 5١6بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: 

 ١٩٩7 -ه   ١٤١٨علي حممد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 
 م.

، أتليف: اإلمام احلافظ زين الدين أيب الفرج عبدالبغدادي الشهري جامع العلوم واحلكم -57
اببن رجب، حتقيق: شعيب األرانؤوط، وإبراهيم ابجس، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

 ه.١٤١2سنة 
، حتقيق: بشار عواد معروف، طبع: دار الغرب اجلامع الكبري لإلمام الرتمذي -5٨
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م وهي الطبعة اليت اعتمدت عليها، وقد أعزو إىل ١٩٩٨اإلسالمي، الطبعة الثانية، سنة
 غريها بسبب اختالف النسخ وأبنيِم الطبعة املعزو إليها، وهي أحد طبعتني:

من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه اجلامع املسند الصحيح املختصر  -5٩
، لإلمام حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، بعناية: د. حممد زهري ابن وأايمه

 ه.١٤22سنة  ،انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة األوىل
حامد، الناشر: ، لإلمام البيهقي، حتقيق: د. عبدالعلي عبداحلميد اجلامع لشعب اإلميان -60

 ه.١٤23سنة  ،مكتبة الرشد ابلرايض، الطبعة األوىل
، املؤلف: حممد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس -6١

ه (، الناشر: الدار ٤٨٨محيد األزدي امليورقي احلَِميدي أبو عبد هللا بن أيب نصر )املتوىف: 
 م. ١٩66رة، عام النشر: القاه –املصرية للتأليف والنشر 

ه (، 32١، املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف: مجهرة اللغة -62
بريوت، الطبعة: األوىل،  –احملقق: رمزي منري بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليني 

 م.١٩٨7
محد ، املؤلف: مشس الدين حممد بن أجواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود -63

ه (، ٨٨0بن علي بن عبد اخلالق، املنهاجي األسيوطي مث القاهري الشافعي )املتوىف: 
حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م.  ١٩٩6 -ه   ١٤١7لبنان، الطبعة: األوىل،  –بريوت 
وع مع الغرر البهية يف شرح مطب ،ه (٩٩2)ت: حاشية اإلمام أمحد بن قاسم العبادي -6٤

ه (، زكراي بن حممد بن ٩26البهجة الوردية، املؤلف: لزين الدين أيب حيىي السنيكي )ت: 
 أمحد بن زكراي األنصاريم، عن املطبعة امليمنيمة.

= حتفة احلبيب على شرح اخلطيب، لسليمان بن حممد  حاشية البجريمي على اخلطيب -65
 -ه  ١٤١5ه (، عن دار الفكر، عام ١22١لشافعي )ت: بن عمر الُبَجرْيَِميم املصري ا
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 م.١٩٩5
، )ت: حاشية الرملِي الكبري -66 ه (، مطبوع مع ٩57، للشيخ أيب العبماس بن أمحد الرمليم

 أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، عن دار الكتاب اإلسالمي.
)ت: حاشية الشرباملسيم، أليب الضياء، نور الدين بن علي الشرباملسي األقهري  -67

 م.١٩٨٤ -ه  ١٤0٤ه (، مطبوع مع هناية احملتاج، عن دار الفكر، بريوت، عام ١0٨7
حاشية الشرواينم، لإلمام عبد احلميد الشرواين، مطبوع مع حتفة احملتاج، عن املكتبة  -6٨

 م.١٩٨3 -ه  ١357التجارية الكربى مبصر، عام 
لإلمام النووي،  جحاشية العالمة ابن حجر اهليتمي على شرح اإليضاح يف مناسك احل -6٩

 املدينة املنورة. –عن مكتبة السلفية 
، املؤلف: أمحد سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية، الناشر: دار حاشيتا قليويب وعمرية -70

 م.١٩٩5-ه ١٤١5بريوت، الطبعة: بدون طبعة،  –الفكر 
عي ، املؤلف: جنم الدين عبد الغفار بن عبدالكرمي القزويين الشافاحلاوي الصغري -7١

(، احملقق: صاحل بن حممد بن ابراهيم اليابس ، أصل هذا الكتاب حبث تقدم 665املتوىف)
به الباحث اىل قسم الفقه جبامعة أم القرى، الناشر: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 ه .١٤30
وهو شرح خمتصر املزين، املؤلف: أبو  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي -72

ن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: احلسن علي ب
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الناشر:  -ه (، احملقق: الشيخ علي حممد معوض ٤50

 م. ١٩٩٩-ه   ١٤١٩لبنان، الطبعة: األوىل،  –دار الكتب العلمية، بريوت 
اين، دار الفكر للطباعة والنشر أليب نعيم األصبه ،حلية األولياء وطبقات األصفياء -73

 والتوزيع.
، املؤلف: حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر، حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء -7٤
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، امللقب فخر اإلسالم، املستظهري الشافعي )املتوىف:  أبو بكر الشاشي القفال الفارقيم
 -الرسالة / دار األرقم ه (، احملقق: د. ايسني أمحد إبراهيم درادكة، الناشر: مؤسسة 507

 م.١٩٨0بريوت / عمان، الطبعة: األوىل، 
، أتليف: اخلزائن السنية من مشاهري الكتب الفقهية ألئمتنا الفقهاء الشافعية -75

عبدالقادر عبداملطلب األندونيسي، طبعة: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، عام:  
 م.200٤ -ه  ١٤25

، املؤلف: حممد أمني بن فضل هللا بن حمب عشر خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي -76
ه (، الناشر: دار صادر ١١١١الدين بن حممد احمليب احلموي األصل، الدمشقي )املتوىف: 

 بريوت. –
، املؤلف:االمام أيب حامد حممد بن  اخلالصة املسمى خالصة املختصر ونقاوة املعتصر -77

د رشيد حممد علي، الناشر: دار ه (، احملقق :أجم505حممد بن حممد الغزايل املتوىف)
 م، 2007-ه ١٤2٨بريوت، الطبعة: االوىل سنة -املنهاج

، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -7٨
ه (، احملقق: مراقبة / حممد عبد املعيد ضان، ٨52أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 

ه / ١3٩2صيدر اابد/ اهلند، الطبعة: الثانية،  -ملعارف العثمانية الناشر: جملس دائرة ا
 م.١٩72

ه (، 676، املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: دقائق املنهاج -7٩
 بريوت. –احملقق: إايد أمحد الغوج، الناشر: دار ابن حزم 

عبد الرمحن بن الغزي )املتوىف:  املؤلف: مشس الدين أبو املعايل حممد بنديوان اإلسالم،  -٨0
لبنان،  –ه (، احملقق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ١١67

 م. ١٩٩0 -ه   ١٤١١الطبعة: األوىل، 
املؤلف: حممد بن أمحد بن علي، تقي الدين، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد،  -٨١
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ه (، احملقق: كمال يوسف احلوت، ٨32أبو الطيب املكي احلسين الفاسي )املتوىف: 
 م١٩٩0ه /١٤١0الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 

، املؤلف: اإلمام العالمة شرف الدين إمساعيل بن روض الطالب وهناية مطلب الراغب -٨2
ه (، احملقق: خلف مفضي املطلق، الناشر: دار ٨37املقرئ اليمين الشافعي املتوىف)

 م.20١3-ه ١٤3٤الكويت، الطبعة: االوىل سنة-ياءالض
، املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي روضة الطالبني وعمدة املفتني -٨3

 -دمشق -ه (، حتقيق: زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت676)املتوىف: 
 م.١٩٩١ه  / ١٤١2عمان، الطبعة: الثالثة، 

، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو ظ الشافعيالزاهر يف غريب ألفا -٨٤
 ه (، احملقق: مسعد عبد احلميد السعدين، الناشر: دار الطالئع.370منصور )املتوىف: 

، املؤلف: العالمة حممد الزهري الغمراوي )املتوىف: بعد السراج الوهاج على منت املنهاج -٨5
 بريوت. –شر ه (، الناشر: دار املعرفة للطباعة والن١337

، للمحدث حممد انصر سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة -٨6
 ه.١٤20الدين األلباين، مكتبة املعارف ابلرايض، الطبعة الثانية، سنة 

 ، أتليف: السيد أمحد.سلم املتعلم احملتاج إىل معرفة رموز املنهاج -٨7
قزويين، حتقيق: بشار عواد معروف، دار ، أليب عبدهللا حممد بن يزيد السنن ابن ماجة -٨٨

 ه.١٤١٨اجليل، الطبعة األوىل، سنة 
، لإلمام احلافظ أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، إعداد و سنن أيب داود -٨٩

 ه.١٤١٨تعليق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، سنة 
الدارقطين، حتقيق: شعيب األرانؤوط،  ، للحافظ الكبري علي بن عمرسنن الدارقطين -٩0

وقد أعود عند احلاجة إىل ه. ١٤2٤وآخرون، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل سنة
الطبعة اليت حققها: السيد عبدهللا هاشم اليماين، دار املعرفة، الطبعة األوىل سنة 
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 ه.١3٨6
ق: حسن أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي، حتقي السنن الكربى -٩١

نعم حسن شليب، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، سنة
ُ
 ه.١٤2١عبدامل

، مطبعة مطبعة دار املعارف العثمانية يف حيدر أابد يف الدكن السنن الكربى للبيهقي -٩2
 ه. ١3٤٤سنة  ،الطبعة األوىل ،ابهلند

بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي، وحاشية اإلمام  –الصغرى  – سنن النسائي -٩3
، مكتب حتقيق: الرتاث اإلسالمي، دار املعرفة ببريوت، الطبعة السادسة، سنة السندي
 ه.١٤22

، املؤلف : مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن سري أعالم النبالء -٩٤
ه (، احملقق : جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب 7٤٨قَامْياز الذهيب )املتوىف : 

 م. ١٩٨5ه  /  ١٤05ؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، األرانؤوط، الناشر : م
، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز سري أعالم النبالء -٩5

 م.2006-ه ١٤27القاهرة، الطبعة:  -ه (،الناشر: دار احلديث7٤٨الذهيب )املتوىف: 
بن أمحد بن حممد ابن العماد ، املؤلف: عبد احلي شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٩6

ه (، حققه: حممود األرانؤوط، خرج ١0٨٩الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: 
بريوت، الطبعة: األوىل،  –أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، الناشر: دار ابن كثري، دمشق 

 م.١٩٨6 -ه   ١٤06
األرانؤوط وحممد  أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق: شعيب شرح السنة -٩7

 ه.١٤03زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي يف بريوت، الطبعة الثانية، 
، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء شرح السنة -٩٨

حممد زهري الشاويش، -ه (، حتقيق: شعيب األرنؤوط5١6البغوي الشافعي )املتوىف: 
 م١٩٨3 -ه  ١٤03ق، بريوت، الطبعة: الثانية، دمش -الناشر: املكتب اإلسالمي 
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، أتليف: أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، حتقيق: شرح مشكل اآلاثر -٩٩
 ه.١٤١5شعيب األرانؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، سنة 

يطِّ  -١00 ، املؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين َشرُح مشكِّل الَوسِّ
ه (، احملقق: د. عبد املنعم خليفة أمحد بالل، 6٤3بن الصالح )املتوىف: املعروف اب

الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 
 م 20١١ -ه   ١٤32

، أليب جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية يف بريوت، حتقيق: شرح معاين اآلاثر -١0١
 ه. ١٤07، الطبعة الثانية، سنة حممد زهري النجار

، املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية -١02
 –ه (، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني 3٩3الفارايب )املتوىف: 

 م. ١٩٨7 - ه  ١٤07بريوت، الطبعة الرابعة، 
اق بن خزمية، حتقيق: مصطفى األعظمي، أليب بكر حممد بن إسح صحيح ابن خزمية -١03

 ه. ١3٩5املكتب اإلسالمي يف بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
مكتبة املعارف  ،،  للمحدث حممد انصر الدين األلباينصحيح الرتغيب والرتهيب -١0٤

 ابلرايض الطبعة اخلامسة.
لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري  صحيح مسلم -١05

 ه.١٤١٩يق: حممد فؤاد عبدالباقي، طبعة دار الفكر، الطبعة األوىل سنةحتق
، املؤلف: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الضوء الالمع ألهل القرن التاسع -١06

ه (، الناشر: ٩02الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي )املتوىف: 
 بريوت. –منشورات دار مكتبة احلياة 

، املؤلف: اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي شافعية الكربىطبقات ال -١07
ه (، احملقق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو، الناشر: 77١)املتوىف: 
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 ه .١٤١3هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
ألسدي الشهيب ، املؤلف: أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر اطبقات الشافعية -١0٨

ه (، احملقق: د. احلافظ عبد العليم ٨5١الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )املتوىف: 
 ه  ١٤07بريوت، الطبعة: األوىل،  –خان، دار النشر: عامل الكتب 

، املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث طبقات الشافعيني -١0٩
قيق: د أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب، ه (، حت77٤الدمشقي )املتوىف: 

 م.١٩٩3 -ه   ١٤١3الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، اتريخ النشر: 
، املؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين طبقات الفقهاء الشافعية -١١0

ه (، احملقق: حميي الدين علي جنيب، الناشر: دار 6٤3الصالح )املتوىف:  املعروف اببن
 م١٩٩2بريوت، الطبعة: األوىل،  –البشائر اإلسالمية 

ه ( ، ٤76، املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي )املتوىف: طبقات الفقهاء -١١١
باس، الناشر: ه ( ، احملقق: إحسان ع7١١هذبُه: حممد بن مكرم ابن منظور )املتوىف: 

 ١٩70لبنان، الطبعة: األوىل،  –دار الرائد العريب، بريوت 
، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، الطبقات الكربى -١١2

ه (، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، 230البصري، البغدادي املعروف اببن سعد )املتوىف: 
 م ١٩٩0 -ه   ١٤١0الطبعة: األوىل،  بريوت، –الناشر: دار الكتب العلمية 

املعروف بتاريخ الربيهي، املؤلف: عبد الوهاب بن عبد الرمحن  /طبقات صلحاء اليمن -١١3
ه (، احملقق: عبد هللا حممد احلبشي، الناشر: ٩0٤الربيهي السكسكي اليمين )املتوىف: 

 صنعاء. –مكتبة االرشاد 
إمساعيل، أبو حفص، جنم الدين املؤلف: عمر بن حممد بن أمحد بن طلبة الطلبة،  -١١٤

ه (، الناشر: املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد، اتريخ النشر: 537النسفي )املتوىف: 
 ه .١3١١
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، املؤلف: عبد الكرمي بن حممد بن عبد العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري -١١5
عادل  -علي حممد عوض  ه (، احملقق:623الكرمي، أبو القاسم الرافعي القزويين )املتوىف: 

 ١٤١7لبنان، الطبعة: األوىل،  –أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 م. ١٩٩7 -ه  

، املؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو حفص العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب -١١6
ر األزهري ه (، احملقق: أمين نص ٨0٤عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف: 

ه   ١٤١7لبنان، الطبعة: األويل،  –سيد مهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  -
 م. ١٩٩7 -

، املؤلف: علي بن احلسن بن أيب بكر بن العقود اللؤلؤية يف اتريخ الدولة الرسولية -١١7
: ١ه (، ج  ٨١2احلسن ابن وهاس اخلزرجي الزبيدي، أبو احلسن موفق الدين )املتوىف: 

: حتقيق: حممد بن علي األكوع 2بتصحيحه وتنقيحه: حممد بسيوين عسل، ج   ُعين
لبنان،  –احلوايل، الناشر: مركز الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء، دار اآلداب، بريوت 

 م. ١٩٨3 -ه   ١٤03الطبعة: األوىل، 
ن زين ، لإلمام الدارقطين، حتقيق: د. حمفوظ الرمحالعلل الواردة يف األحاديث النبوية -١١٨

 ه.١٤١6-١٤05الرايض، الطبعة األوىل -هللا السلفي، دار طيبة 
ك -١١٩ ، املؤلف: أمحد بن لؤلؤ بن عبد هللا الرومي، أبو عمدة السالِّك َوعدة النَّاسِّ

ه (، ُعين بطبِعِه َوُمراَجَعِته: 76٩العباس، شهاب الدين ابن النَِّقيب الشافعي )املتوىف: 
اِهيم األنَصاري، الناشر: الشؤون الدينية، قطر، الطبعة: األوىل، َخاِدُم الِعلم عبُد هللا بن إبر 

 م ١٩٨2
، عنوان آراء ابن حجر اهليتمي االعتقادية عرض وتقومي يف ضوء عقيدة السلف -١20

، الناشر: مكتبة  املؤلف: حممد بن عبد العزيز الشايع، حالة الفهرسة: مفهرس ابلكامل
  عة: األوىل، الطب ه  ١٤27، سنة النشر:  دار املناهج
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املؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري العني،  -١2١
ه (، احملقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة ١70)املتوىف: 

 اهلالل.
 ، املؤلف: مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بنغاية البيان شرح زبد ابن رسالن -١22

 بريوت. –ه (، الناشر: دار املعرفة ١00٤محزة شهاب الدين الرملي )املتوىف: 
، املؤلف: زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية -١23

ه (، الناشر: املطبعة امليمنية، ٩26األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 
لزكراي األنصاري، بعده « بهية يف شرح البهجة الورديةالغرر ال»أبعلى الصفحة: كتاب 

(، بعده )مفصوال ٩٩2)مفصوال بفاصل( : حاشية اإلمام أمحد بن قاسم العبادي )
 بفاصل( : حاشية العالمة الشربيين.

، املؤلف: أبو ُعبيد القاسم بن سالمم بن عبد هللا اهلروي البغدادي غريب احلديث -١2٤
. حممد عبد املعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة املعارف ه (، احملقق: د22٤)املتوىف: 

 م ١٩6٤ -ه   ١3٨٤الدكن، الطبعة: األوىل،  -العثمانية، حيدر آابد
، املؤلف: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف فتاوى ابن الصالح -١25

لناشر: مكتبة ه (، احملقق: د. موفق عبد هللا عبد القادر، ا6٤3اببن الصالح )املتوىف: 
 ١٤07بريوت، الطبعة: األوىل،  –عامل الكتب  ،العلوم واحلكم

مامِّ النـََّوَويِّ  -١26 َساِئل املْنثورَِة"، املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي  فـَتَّاَوى اإلِّ
َ
سمَّاِة: "ابمل

ُ
امل

ين بن الَعطمار، 676بن شرف النووي )املتوىف:  ه (، ترتيُب: تلميذه الشيخ َعاَلء الدِم
ِقيق وتعِليق: حممَّد احلجَّار، الناشر: َداُر البشائِر اإلسالميَّة للطَباَعة َوالنشَر والتوزيع، حت

 م ١٩٩6 -ه   ١٤١7لبنان، الطبعة: الَسادَسة،  –َبريوت 
، املؤلف: أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي الفتاوى احلديثية -١27

ه (، الناشر: دار ٩7٤عباس )املتوىف: األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو ال
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 الفكر .
، املؤلف: أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي الفتاوى الفقهية الكربى -١2٨

ه (، مجعها: تلميذ ٩7٤األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )املتوىف: 
 ٩٨2)التوىف ابن حجر اهليتمي، الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املكي 

 ه (، الناشر: املكتبة اإلسالمية.
، املؤلف: أيب بكر عبدهللا بن أمحد بن عبدهللا القفال املروزي فتاوي القفال -١2٩

ه (، احملقق: مصطفى حممود األزهري، الناشر: دار ابن القيم ودار ابن ٤١7املتوىف)
 م، 20١١-ه ١٤32القاهرة، الطبعة: األوىل -عفان

للحافظ ابن حجر العسقالين، بقراءة  اإلمام البخاري فتح الباري بشرح صحيح -١30
وتصحيح مساحة الشيخ عبدالعزيز بن ابز، دار املعرفة، مصور عن طبعة املكتبة السلفية 

 ابلقاهرة.
= الشرح الكبري ]وهو شرح لكتاب الوجيز يف الفقه  فتح العزيز بشرح الوجيز -١3١

ؤلف: عبد الكرمي بن حممد الرافعي ه ( [، امل 505الشافعي أليب حامد الغزايل )املتوىف: 
 ه (، الناشر: دار الفكر623القزويين )املتوىف: 

)هو شرح للمؤلف على كتابه هو املسمى  فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين -١32
قرة العني مبهمات الدين(، املؤلف: زين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي 

 ه (، الناشر: دار بن حزم، الطبعة: األوىل٩٨7اري اهلندي )املتوىف: بن أمحد املعربي املليب
)هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطالب  فتح الوهاب بشرح منهج الطالب -١33

الذي اختصره املؤلف من منهاج الطالبني للنووي(، املؤلف: زكراي بن حممد بن أمحد بن 
ه (، الناشر: دار الفكر ٩26ملتوىف: زكراي األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي )ا

 م.١٩٩٤ه /١٤١٤للطباعة والنشر، الطبعة: 
املعروف حباشية اجلمل )منهج  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب -١3٤
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الطالب اختصره زكراي األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج 
ي األزهري، املعروف ابجلمل الطالب(، املؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيل

 ه (، الناشر: دار الفكر.١20٤)املتوىف: 
، املؤلف: حممد واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت فهرس الفهارس -١35

َعْبد احَليم بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاين 
بريوت،  -اشر: دار الغرب اإلسالمي ه (، احملقق: إحسان عباس، الن١3٨2)املتوىف: 
 ١٩٨2، 2الطبعة: 

، املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى )املتوىف: القاموس احمليط -١36
ه (، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: حممد نعيم ٨١7

لبنان، الطبعة:  –بريوت  العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
 م 2005 -ه   ١٤26الثامنة، 

، أليب أمحد بن عدي، حتقيق: د. سهيل زكار، وحيىي خمتار الكامل يف ضعفاء الرجال -١37
 ه.١٤0٩دار الفكر للطباعة والنشر يف بريوت، الطبعة الثالثة سنة  ،غزاوي

تب ، املؤلف: مصطفى بن عبد هللا كاكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -١3٨
ه (، ١067جليب القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتوىف: 

بغداد )وصورهتا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا، مثل:  -الناشر: مكتبة املثىن 
دار إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية(، اتريخ النشر: 

 م١٩٤١
، املؤلف: أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن يف حل غاية اإلختصار كفاية األخيار -١3٩

ه (، احملقق: علي ٨2٩حريز بن معلى احلسيين احلصين، تقي الدين الشافعي )املتوىف: 
دمشق، الطبعة: األوىل،  –عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان، الناشر: دار اخلري 

١٩٩٤ 
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لف: أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، ، املؤ كفاية النبيه يف شرح التنبيه -١٤0
ه (، احملقق: جمدي حممد سرور ابسلوم، 7١0جنم الدين، املعروف اببن الرفعة )املتوىف: 

 200٩الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، م 
املؤلف: أيوب بن موسى احلسيين الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،  -١٤١

حممد  -ه (، احملقق: عدانن درويش ١0٩٤الكفوي، أبو البقاء احلنفي )املتوىف: القرميي 
 املصري

، املؤلف: جنم الدين حممد بن حممد الغزي الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة -١٤2
 –ه (، احملقق: خليل املنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ١06١)املتوىف: 

 م. ١٩٩7 -ه   ١٤١٨لبنان، الطبعة: األوىل، 
، املؤلف: أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو اللباب يف الفقه الشافعي -١٤3

ه (، احملقق: عبد الكرمي بن صنيتان العمري، ٤١5احلسن ابن احملاملي الشافعيم )املتوىف: 
 ه ١٤١6الناشر: دار البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور  لسان العرب، -١٤٤
بريوت، الطبعة:  –ه (، الناشر: دار صادر 7١١األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 

 ه . ١٤١٤ -الثالثة 
، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر لسان امليزان -١٤5

اهلند، الناشر: مؤسسة  –ه (، احملقق: دائرة املعرف النظامية ٨52توىف: العسقالين )امل
 م١٩7١ه  /١3٩0لبنان، الطبعة: الثانية،  –األعلمي للمطبوعات بريوت 

، املؤلف: مجال الدين، حممد جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار -١٤6
ه (، الناشر: مطبعة ٩٨6ملتوىف: طاهر بن علي الصديقي اهلندي الَفتَّيِن الكجرايت )ا

 م.١٩67 -ه   ١3٨7جملس دائرة املعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، 
، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني جممل اللغة البن فارس -١٤7
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ه (، دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة 3٩5)املتوىف: 
 م. ١٩٨6 -ه   ١٤06 -بريوت، الطبعة الثانية  –

))مع تكملة السبكي واملطيعي((، املؤلف: أبو زكراي حميي الدين  اجملموع شرح املهذب -١٤٨
ه (، الناشر: دار الفكر، )طبعة كاملة معها تكملة 676حيىي بن شرف النووي )املتوىف: 

 السبكي واملطيعي(.
اإلمام الشيخ أيب القاسم عبدالكرمي بن حممد ، املؤلف: احملرر يف فقه اإلمام الشافعي -١٤٩

بريوت -القزويين، احملقق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، الناشر: دار الكتب العلمية
 م2005، الطبعة: االوىل سنة

، املؤلف: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ]ت: احملكم واحمليط األعظم -١50
بريوت، الطبعة:  –لناشر: دار الكتب العلمية ه [، احملقق: عبد احلميد هنداوي، ا٤5٨

  م2000 -ه   ١٤2١األوىل، 
املؤلف: زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر  خمتار الصحاح، -١5١

الدار  -ه (، احملقق: يوسف الشيخ حممد، : املكتبة العصرية 666احلنفي الرازي )املتوىف: 
 .م١٩٩٩ه  / ١٤20اخلامسة،  صيدا، الطبعة –النموذجية، بريوت 

، أليب يعقوب، يوسف بن حيىي البويطيم القرشيم ]أمين بن انصر بن خمتصر البويطي -١52
 انيف السالمية[، رسالة ماجستري، مقدممة لقسم الفقه ابجلامعة اإلسالميمة ابملدينة املنومرة.

إمساعيل،  )مطبوع ملحقا ابألم للشافعي(، املؤلف: إمساعيل بن حيىي بن خمتصر املزين -١53
بريوت، سنة النشر:  –ه (، الناشر: دار املعرفة 26٤أبو إبراهيم املزين )املتوىف: 

 م، ١٩٩0ه /١٤١0
، املؤلف: أبو حممد مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان -١5٤

ه (، وضع 76٨عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي )املتوىف: 
لبنان، الطبعة: األوىل،  –واشيه: خليل املنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت ح
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 م. ١٩٩7 -ه   ١٤١7
، املؤلف : أبو حممد علي بن مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات -١55

ه (، الناشر : دار ٤56أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف : 
 بريوت. –لعلمية الكتب ا

، املؤلف: عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع -١56
ه (، الناشر: دار اجليل، 73٩مشائل القطيعي البغدادي، احلنبلي، صفيم الدين )املتوىف: 

 . ه  ١٤١2بريوت، الطبعة: األوىل، 
عبد هللا املعروف اببن خرداذبة  ، املؤلف: أبو القاسم عبيد هللا بناملسالك واملمالك -١57

 .م ١٨٨٩ه (، الناشر: دار صادر أفست ليدن، بريوت، عام النشر: 2٨0)املتوىف: حنو 
لإلمام احلافظ أيب عبدهللا احلاكم النيسابوري، الناشر:  ،املستدرك على الصحيحني -١5٨

 مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب.
بحي البدري السامرائي، الناشر: مكتبة ، حتقيق: صمسند  اإلمام عبدهللا بن املبارك -١5٩

 ه.١٤07املعارف ابلرايض، الطبعة األوىل، سنة 
، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث بدمشق، مسند أيب يعلى املوصلي -١60

 ه.١٤30ومكتبة الرشد ابلرايض، الطبعة األوىل، سنة 
إلميان ابملدينة ، حتقيق: د. عبدالغفور البلوشي، مكتبة امسند إسحاق بن راهوية -١6١

 ه.١٤١2املنورة، الطبعة األوىل، سنة 
حتقيق: شعيب االرانؤط ومجاعة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  مسند اإلمام أمحد -١62

 ه.١٤2٩سنة 
رتبه على األبواب  ،أليب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي ،مسند اإلمام الشافعي -١63

عام النشر:  ،لبنان –ب العلمية، بريوت الناشر: دار الكت ،الفقهية: حممد عابد السندي
 ه . ١370
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، املؤلف: أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -١6٤
 بريوت. –ه (، املكتبة العلمية 770احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو 

د من أهل وهو كتاابن: تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب، وحتذير العبامصرع التصوف  -١65
العناد ببدعة االحتاد، املؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر 

مكة  -ه (، احملقق: عبدالرمحن الوكيل، الناشر: عباس أمحد الباز ٨٨5البقاعي )املتوىف: 
 املكرمة.

، أتليف: أ.د: حممد بن إبراهيم احلفناوي، طبعة: دار مصطلحات الفقهاء واألصوليني -١66
 م.200٩-ه ١٤30الم، الطبعة: الثالثة، عام:  الس

، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املكتب املصنف لعبدالرزاق بن مهام الصنعاين -١67
 ه. ١٤03الطبعة الثانية، سنة  ،اإلسالمي يف بريوت

، حتقيق: حممد عوامة، دار املصنف لألمام أيب بكر عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة -١6٨
 ه.١٤27وم القرآن بدمشق، الطبعة األوىل، سنة القبلة جبدة، ومؤسسة عل

)ت: ، يف شرح وسيط االمام الغزايل، ألمحد بن املعروف اببن الرفعة املطلب العايل -١6٩
ه ( من بداية القسم الثاين من كتاب التفليس إىل هناية الفصل األول من كتاب 7١0

فيف ، رسالة احلجر بنهاية أسباب البلوغ حتقيق: خالد بن عبد هللا بن إبراهيم ع
 ماجستري نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

 ، يف شرح وسيط االمام الغزايل، ألمحد بن املعروف اببن الرفعة املطلب العايل -١70
الفصل الثاين يف حكم السبب اىل هناية القسم الثاين يف ه (من بداية 7١0)ت: 

لة ماجستري نوقشت يف اجلامعة حتقيق: ابسم حممد علي احلريب ، رسا مبطالت اخليار
 اإلسالمية ابملدينة املنورة.

)ت: يف شرح وسيط االمام الغزايل، ألمحد بن املعروف اببن الرفعة  املطلب العايل -١7١
حتقيق: خالد  القسم الثَّالث من كتاب البيع يف بيان حكمه قبل القبضه ( 7١0
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جلامعة اإلسالمية ابملدينة خلف بن مفلح العصيمي العتييب ، رسالة ماجستري نوقشت يف ا
 املنورة.

)ت:  يف شرح وسيط االمام الغزايل، ألمحد بن املعروف اببن الرفعة املطلب العايل -١72
الباب الثاين يف االختالف املوجب للتحالف اىل هناية اجلنس االول ه (من بداية 7١0

حتقيق: عاصم مصطفى اجلمعه ، رسالة ماجستري  وهو احليوان من كتاب السلم
 قشت يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.نو 

)ت: يف شرح وسيط االمام الغزايل، ألمحد بن املعروف اببن الرفعة   املطلب العايل -١73
ه ( من بداية النزاع الثاين يف القبض إىل هناية القسم األول من كتاب التفليس 7١0

جلامعة اإلسالمية حتقيق: انصر بن صاحل بن أمحد ابحاج ، رسالة ماجستري نوقشت يف ا
 ابملدينة املنورة.

، املؤلف: حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي، أبو عبد املطلع على ألفاظ املقنع -١7٤
ه (، احملقق: حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب، 70٩هللا، مشس الدين )املتوىف: 

 م 2003 -ه  ١٤23الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: الطبعة األوىل 
حلب  –الناشر: املطبعة العلمية  ،، أليب سليمان محد بن حممد اخلطايبمعامل السنن -١75

 ه . ١35١الطبعة: األوىل 
، املؤلف: شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي معجم البلدان -١76

 .م١٩٩5ه (، دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية، 626)املتوىف: 
للحافظ أيب القاسم الطرباين حتقيق: حتقيق: محدي عبداجمليد السلفي  ،املعجم الكبري -١77

 ه.١٤22دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية، سنة
، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان املعجم املختص ابحملدثني -١7٨

يلة، الناشر: مكتبة ه (، حتقيق: د. حممد احلبيب اهل7٤٨بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: 
 م. ١٩٨٨ -ه   ١٤0٨الصديق، الطائف، الطبعة: األوىل، 
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ريَةِّ النـََّبوِّيَّةِّ  -١7٩ ، املؤلف: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن معجم اْلَمَعاملِِّّ اجْلُْغَرافِّيَّةِّ يفِّ السِِّ
ه (، الناشر: دار مكة للنشر ١٤3١محود بن عطية بن صاحل البالدي احلريب )املتوىف: 

 .م ١٩٨2 -ه   ١٤02وزيع، مكة املكرمة، الطبعة: األوىل، والت
، املؤلف: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق معجم املؤلفني -١٨0

 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت -ه (، الناشر: مكتبة املثىن ١٤0٨)املتوىف: 
،)إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت ، املؤلف: جممع اللغة العربية ابلقاهرة املعجم الوسيط -١٨١

 حامد عبد القادر / حممد النجار( ، الناشر: دار الدعوة. /
حتقيق: إرشاد  ،أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل املعجم أليب يعلى -١٨2

 ه.١٤07الطبعة: األوىل،  ،فيصل آابد -الناشر: إدارة العلوم األثرية  ،احلق األثري
، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني غةمعجم مقاييس الل -١٨3

 م.١٩7٩ -ه  ١3٩٩ه (، احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، 3٩5)املتوىف: 
للبيهقي حتقيق: عبداملعطي قلعجي، دار الوعي، الطبعة األوىل،  ،معرفة السنن واآلاثر -١٨٤

 ه.١٤١2سنة 
، املؤلف: مشس الدين، حممد بن أمحد  ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل معرفة معاين -١٨5

ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ٩77اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 
 م.١٩٩٤ -ه  ١٤١5األوىل، 

للطرباين، حتقيق: الدكتور فاروق محادة، طبع على نفقة الرائسة العامة  مكارم األخالق -١٨6
سنة  ،الطبعة األوىل ،املكتب التعليمي السعودي ابملغربلإلفتاء، أشرف على طباعته: 

 ه.١٤00
، حملمد بن جعفر بن حممد اخلرائطي، حتقيق: أمين عبداجلابر البحريي، مكارم األخالق -١٨7

 وقد اعتمدت هذه الطبعة.ه.١٤١٩الطبعة األوىل، سنة  ،دار اآلفاق
كر أمحد الشهرستاين ، املؤلف: أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بامللل والنحل -١٨٨
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 ه (، الناشر: مؤسسة احلليب.5٤٨)املتوىف: 
 ٤5٨ - 3٨٤، املؤلف: أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )مناقب الشافعي للبيهقي -١٨٩

القاهرة، الطبعة: األوىل،  –ه (، احملقق: السيد أمحد صقر، الناشر: مكتبة دار الرتاث 
 م. ١٩70 -ه   ١3٩0

ْيِن، أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ رَاِهْيُم اريخ نيسابوراملنتخب من كتاب السياق لت -١٩0 ، املؤلف: َتِقيُّ الدِم
َبِليُّ )املتوىف:  ، الصَّرِْيِفْييِنُّ، احلَن ْ ه (، 6٤١بُن حُمَمَِّد بِن اأَلْزَهِر بِن َأمْحََد بِن حُمَمَّد  الِعرَاِقيُّ

 ه ١٤١٤ة النشر احملقق: خالد حيدر، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، سن
، املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه -١٩١

ه (، احملقق: عوض قاسم أمحد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 676النووي )املتوىف: 
 م.2005ه /١٤25األوىل، 

ن حيىي بن شرف ، املؤلف: أبو زكراي حميي الدياملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج -١٩2
بريوت، الطبعة: الثانية،  –ه (، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 676النووي )املتوىف: 

١3٩2 
، املؤلف: زكراي بن حممد بن منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي رضي هللا عنه -١٩3

 ه (، احملقق: صالح٩26أمحد بن زكراي األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 
 -ه  ١٤١7بريوت، الطبعة: األوىل –بن حممد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م١٩٩7
، املؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف -١٩٤

ه (، حققه ووضع حواشيه: ٨7٤الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين )املتوىف: 
قدمي: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، الناشر: اهليئة املصرية دكتور حممد حممد أمني، ت

 العامة للكتاب.
، املؤلف: مجال الدين عبدالرحيم األسنوي املهمات يف شرح الروضة والرافعي -١٩5
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بريوت، -ه (، اعتىن به: أبو الفضل الدمياطي، الناشر: دار ابن حزم772املتوىف)
 م.200٩-ه  ١٤30الطبعه:االوىل

املؤلف: عبد احلكيم العفيفي، أوراق شرقية، الطبعة  ينة إسالميةموسوعة ألف مد -١٩6
 م.2000- ١٤2١األوىل 

 –، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية املوسوعة الفقهية الكويتية -١٩7
: الطبعة الثانية، دار 23 - ١ه (، ..األجزاء  ١٤27 - ١٤0٤الكويت، الطبعة: )من 

مصر،  –: الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة 3٨ - 2٤الكويت، واألجزاء  –السالسل 
 : الطبعة الثانية، طبع الوزارة.٤5 - 3٩واألجزاء 

، أتليف: مجاعة من املؤلفني، إشراف مؤسسة العفيف الثقافية، املوسوعة اليمنية -١٩٨
بريوت، الطبعة الثانية،  -صنعاء، مركز دراسات الوحدة العربية-طباعة: مؤسسة العفيف 

 .م2003ه ، ١٤23
 بريوت. –الناشر: مؤسسة الرسالة  -١٩٩
، املؤلف: كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن النجم الوهاج يف شرح املنهاج -200

ه (، الناشر: دار املنهاج )جدة(، احملقق: ٨0٨علي الدَِّمريي أبو البقاء الشافعي )املتوىف: 
 م200٤ -ه  ١٤25جلنة علمية، الطبعة: األوىل، 

، املؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا وك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة يف مل -20١
ه (، الناشر: وزارة الثقافة ٨7٤الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين )املتوىف: 

 واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر.
، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين نظم العقيان يف أعيان األعيان -202

 بريوت. –ه (، احملقق: فيليب حيت، الناشر: املكتبة العلمية ٩١١: السيوطي )املتوىف
ري غريبِّ أْلَفاظِّ املَهِذبِّ  -203 ، املؤلف: حممد بن أمحد بن حممد النَّْظُم املــُْستَـْعَذُب يفِّ تْفسِّ

ه (، دراسة 633بن سليمان بن بطال الركيب، أبو عبد هللا، املعروف ببطال )املتوىف: 
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ى عبد احلفيظ َسامل، الناشر: املكتبة التجارية، مكة املكرمة، وحتقيق وتعليق: د. مصطف
 (.2م )جزء  ١٩٩١(، ١م )جزء  ١٩٨٨عام النشر: 

، املؤلف: مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة هناية احملتاج إىل شرح املنهاج -20٤
أخرية  ه (، الناشر: دار الفكر، بريوت، الطبعة: ط١00٤شهاب الدين الرملي )املتوىف: 

للرملي، « هناية احملتاج إىل شرح املنهاج»م، أبعلى الصفحة: كتاب ١٩٨٤ه /١٤0٤ -
بعده )مفصوال بفاصل( : حاشية أيب الضياء نور الدين بن علي الشرباملسي األقهري 

 ه (١0٨7)
، املؤلف: عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد هناية املطلب يف دراية املذهب -205

ه (، حققه وصنع ٤7٨ملعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: اجلويين، أبو ا
فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود الدميب، الناشر: دار املنهاج، الطبعة: األوىل، 

 م2007-ه ١٤2٨
، املؤلف: حمي الدين عبد القادر بن شيخ بن النور السافر عن أخبار القرن العاشر -206

بريوت، الطبعة:  –ه (، الناشر: دار الكتب العلمية ١03٨ملتوىف: عبد هللا الَعْيَدُروس )ا
 .١٤05األوىل، 

اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن  -207
املؤلف: حممد بن قاسم األنصاري، أبو عبد هللا، الرصاع التونسي عرفة للرصاع(، 
 ه .١350املكتبة العلمية، الطبعة: األوىل،  ه (، الناشر:٨٩٤املالكي )املتوىف: 

، اهلداية إىل أوهام الكفاية -20٨ ، املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعيم
ه (، احملقق: جمدي حممد سرور ابسلوم، الناشر: 772أبو حممد، مجال الدين )املتوىف: 

 م.200٩ة، سنة النشر: دار الكتب العلمي، مطبوع خبامتة )كفاية النبيه( البن الرفع
، املؤلف: إمساعيل بن حممد أمني بن مري هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني -20٩

ه ( ،الناشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف ١3٩٩سليم الباابين البغدادي )املتوىف: 



 
763 

العريب ، أعادت طبعه ابألوفست: دار إحياء الرتاث ١٩5١مطبعتها البهية استانبول 
 .لبنان –بريوت 

، املؤلف :أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الوجيز يف فقه مذهب االمام الشافعي -2١0
ه (، احملقق: أمحد فريد املزيدي، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة 505املتوىف )

 م.200٤ه ١٤25األوىل
طوسي )املتوىف: ، املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الالوسيط يف املذهب -2١١

القاهرة،  –حممد حممد اتمر، الناشر: دار السالم  ،ه (، احملقق: أمحد حممود إبراهيم 505
 ١٤١7الطبعة: األوىل، 

، املؤلف: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -2١2
ه (، احملقق: إحسان 6٨١بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي )املتوىف: 

، اجلزء: ١٩00، 0الطبعة:  - ١بريوت، الطبعة: اجلزء:  –عباس، الناشر: دار صادر 
، ١الطبعة:  - ٤، اجلزء: ١٩00، 0الطبعة:  - 3، اجلزء: ١٩00، 0الطبعة:  - 2

 7، اجلزء: ١٩00، 0الطبعة:  - 6، اجلزء: ١٩٩٤، ١الطبعة:  - 5، اجلزء: ١٩7١
 م.١٩٩٤، ١الطبعة:  -

ه (، 77٤، املؤلف: تقي الدين حممد بن هجرس بن رافع السالمي )املتوىف: الوفيات -2١3
بريوت،  –د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة  عباس،احملقق: صاحل مهدي 

 ه.١٤02الطبعة: األوىل، 

۞۞۞۞۞۞ 
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة اتوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــمــال
 ٤ املقدمة

 7 أسباب اختيار املوضوع 
 7 أمهية الكتاب

 ١0 الدراسات السابقة 
 ١١ خطة البحث

 ١٤ منهج التحقيق
 ١6 وصف نسخ املخطوط

 2١ شكر وتقدير

 22 القسم األول: الدراسة
 الفصل األول: دراسة حياة اإلمام شرف الدين ابن املقرئ 

 : إرشاد الغاوي يف مسالك احلاويودراسة كتابه
23 

 2٤ : شرف الدين ابن املقرئ املبحث األول: التعريف مبؤلف املنت
 25 ووفاتهمولده امسه ونسبه و : ولاأل املطلب

 2٨ املطلب الثاين: نشأته وطلبه للعلم
 30 املطلب الثالث: شيوخه
 32 املطلب الرابع: تالميذه

 3٤ املطلب اخلامس: عقيدته ومذهبه الفقهي
 37 املطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

 ٤0 املطلب السابع: آاثره العلمية
 ٤2 لثاين: نبذة عن كتاب: )إرشاد الغاوي يف مسالك احلاوياملبحث ا

 ٤3 املطلب األول: أمهية الكتاب
 ٤٤ املطلب الثاين: مكانته عند العلماء وعند أهل املذهب
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 الصفحة اتوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــمــال
 ٤5 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب

 ٤6 املطلب الرابع: التعريف أبهم شروح اإلرشاد
 ٤٨ الكتاب املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف

 ٤٩ املطلب السادس: نبذة عن احلاوي ومؤلفه وشروحه
 الفصل الثاين: العالمة شهاب الدين ابن حجر اهليتمي 

 وكتابه: اإلمداد بشرح اإلرشاد
52 

 53 حجر اهليتمي الشارح ابناملبحث األول: ترمجة 
 5٤ ومولده املطلب األول: امسه ونسبه

 56 املطلب الثاين: نشأته
 57 املطلب الثالث: شيوخه
 5٩ املطلب الرابع: تالميذه

 6١ املطلب اخلامس: عقيدته، ومذهبه الفقهي
 63 املطلب السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

 6٤ املطلب السابع: آاثره العلمية
 6٨  املطلب الثامن: وفاته
 6٩ ف بكتاب اإلمداد بشرح اإلرشاداملبحث الثاين: التعري

 70 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل مؤلفه
 73 املطلب الثاين: وصف النسخ اخلطية مع إرفاق ّناذج منها

 75 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف الكتاب
 77 املطلب الرابع: أمهية الكتاب العلمية ومكانته بني شروح اإلرشاد

 7٩ طلب اخلامس: موارد الكتاب ومصطلحاتهامل
 ٨٨ ّناذج من املخطوط

 ٩5 النص احملقق
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 الصفحة اتوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــمــال
 ٩6 فصل يف اخليار

 ٩7 الكالم يف خيار اجمللس
 ٩7 العقود اليت يدخلها خيار اجمللس

 ١03 و التفرقأانقطاع خيار اجمللس ابلتخاير 
 ١03 قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق فرع إذا

ما بيده  جملموع عن الروايين أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ بردفرع: يف ا
 لزمه الدفع

١0٩ 

 ١١0 الكالم يف خيار الشرط
 ١١0 مدة خيار الشرط واالصل فيه

 ١١١ شروط خيار الشرط
 ١١٨ امللك يف زمن خياري اجمللس والشرط

 ١30 خيار النقص
 ١30 السبب االول يف خيار النقص االلتزام الشرطي

 ١35 السبب الثاين يف خيار النقص التغرير الفعلي
 ١35 بيع التصرية

 ١٤3 السبب الثالث يف خيار النقص القضاء العريف
 ١٤٩ خيفى عيبها وتوجب الرد بعض االمثلة اليت قد

 ١5٩ فرع: : ال يثبت كون الوصف عيباً إال بقول اثنني من أهل املعرفة
 ١5٩ ر له ابلعيب البيع فال أرش لهاملشرتي عند ثبوت اخليا إن أجاز

 ١66 معيب رده بزائد متصل اذا رد
 ١70 رد املبيع بعد كسر خيفي عيب دونه

 ١72 ردم الرقيق ابلعيب بعد استخدامه
 ١72 ُردَّ املبيع ابلعيب بعد بيع
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 الصفحة اتوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــمــال
 ١٨١ فائدة: مؤنة ردم املبيع بعد الفسخ بعيب  وكذا إقالة أو خيار

 ١٨١ هبا األرش للمشرتي بيان األسباب اليت جيب
 ١٩٤ البائع واملشرتي اذا اختلفا يف العيب

 ١٩6 تتممة: اذا اختلفا يف وجود عيب أو صفته صدق ما مل يشهد 
 ١٩٨ فصل يف اإلقالة

 ١٩٨ حكم اإلقالة
 ١٩٩ بيع االقالة فسخ ال

 20١ ببدل أو بعضه ،من املبيع اتلفتصح اإلقالة يف 
 202 دة يف مثنتفسد اإلقالة بنقص وزاي

وإن اختلفا يف  ،تقايال أو تفاسخا مث اختلفا يف الثمن صدمق البائع لو فروع
 اإلقالة صدمق منكرها

203 

 206 فصل يف حكم املبيع قبل قبضه وبعده
 206 قبض العقار

 20٨ قبض اخلفيف املتناول ابليد
 20٩ قبض املنقول غري اخلفيف

 2١6 فتقر إليه القبض ابئعاً كان أو مشرتايً مؤنة من أوىف حنو الكيل امل فرع :
 220 يتوىل الوالد طريف القبض 

 22١ حكم ما لو قال لغرميه: اقبض لنفسك
 22٨ البيع ينفسخ قبل القبض بتلفه واتالف البائع

 23٤ اذا أتلف املبيع أجنيب أو عيبه  قبل القبض
 235 اذا أتلف املشرتي املبيع قبل القبض

 23٩ ل القبض آبفة أو بفعل البائعتعيب قب فرع:
 2٤2 قبل القبض كما يف البيعا مينع التصرف أيضً 
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 الصفحة اتوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــمــال
 2٤3 متنع قبل القبض وكذلك العتق وااليالد والنكاح ال اإلجارة

 2٤6 بيع الدين ممن هو عليه فقط
القسم األول من قسمي األلفاظ اليت تطلق يف البيع وقد أتثمرت بقرائن  فصل:

 عرفيمة
252 

 25٨ دخل الثمن ومؤن االسرتابح قال بعتك مبا قام علياذا 
 260 بيع املراحبة

 260 إذا قال: "بعتك" أو "وليتك العقد" أو "أشركتك بربح ده ايز ده
 262 البيع مساومة أوىل من املراحبة

 263 وجب أن يصُدق البائع يف اإلخبار قبل التَّولية واإلشراك والبيع واملراحبًة واحملاطَّةً 
أو ترك اإلخبار بواحد  منها خري املشرتي مراحبة بني الفسخ  ،إذا كذب

 واإلمضاء
266 

 27١ ذكر القيمة ،أو ملكه بنحو إرث ،اهتب بال عوضاذا  فرع:
 272 يف القسم الثاين من األلفاظ السابقة فصل

 272 بيع األرض
 2٨٤ بيع الدابة
 2٨5 بيع الدار

 2٨7 بيع الشجر
 303 غريه تعدايً  غصناً له بشجرة فرع: فيمن وصل

 303 الصالح والتأبري والتناثر مشروط يف البعض ال الكل
 303 معىن بدو الصالح والتأبري

 30٩ فصل: يف معاملة الرقيق عبداً كان أو أمة 
 30٩ أقسام تصرفات الرقيق 

 332 يف التحالف عند اختالف املتعاقدين :فصل 
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 الصفحة اتوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــمــال
 3٤١ تقفسخ مسمى الدم والبضع والع

 3٤6 اذا اختلفا يف عقدين
 352 ،قبض املبيع مكيالً أو موزوانً مث ادمعى نقصه فروع:

 353 )ابب( يف السلم والقرض
 353 تعريف السلم واالصل فيه

 355 شروط السلم
 355 الشرط األول تسليم رأس مال يف جملس خيار

 355 معىن بيع الكالئ ابلكالئ
 363 فيه ديناً( الشرط الثاين )كون املسلم

 363 أو بعتك وسكت ،فروع: لو قال: بعتك بال مثن
 366 الشرط الثالث كون املسلم فيه )مقدوراً( على تسليمه يف )حِملِمه(

 372 من مات ضامن املسلم فيه بعد فقده مل يطالب ورثته فرع:
 372 الشرط الرابع: كون املسلم فيه )معلوم قدر(

 3٨٤ التأجيل بفصح النصارى
 3٨٩ األهلةاألشهر أو السنني املؤجل هبا إذا أطلقت هي 

 3٩2 املسلم فيه يكون معلوم الصفات ويغلب قصده يف العرف
 ٤١2 أن تكون بلغه معروفه عند املتعاقدين

 ٤١2 السلم املختلط أجزاؤه أجناساً واختلط بعضها ببعض
 ٤١6 السلم يف عزيز الوجود

 ٤١٩ تعيني مكان األداء
 ٤23 ردأ واجليد واألجودواأل ءلردياشرط 
 ٤26 لو اتمفق كون رأس املال على صفة املسلم فيه فرع:

 ٤26 ى املسلم فيهاذا أد
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 ٤26 قبول األجود
 ٤26 قبول األرداء

 ٤27 احمَللمِ  قبول املسلم فيه بغري املِحل و
 ٤2٩ أداء املسلم اليه قبل احللول

 ٤3١ )فصل( يف القرض
 ٤3١ ضلهتعريف القرض وف

 ٤٤7 قال لغريه: ُخذ ِمن َديين الذي على زيد ألفاً قرضاً  فرع:
 ٤52 فساد القرض بشرط جر نفع مقرض

 ٤5٩ )ابب( يف الرهن
 ٤5٩ تعريف الرهن واألصل فيه
 ٤6١ الصيغة أركان الرهن  الركن األول:

 ٤62 العاقد الركن الثاين:
 ٤70 املرهون الركن الثالث:
 ٤٨5 ملرهون بهالركن الرابع: ا
 ٤٩٨ أحكام الرهن

 ٤٩٨ ينفسخ قبل قبض  بتصرُّف مينع عقده
 500 ينفسخ الرهن مبوت العاقد ال

 50١ اذا خرس الراهن قبل االذن يف القبض
 50١ هروب املرهون وجنايته كتخمري العصري
 502 ابنقالب العصري مخراً قبل القبض للمرهتن اخليار يف بيع شرط فيه الرهن

 502 م الرهن وهبة بقبض أهل  للقبضيلز 
 506 عند عدل له أهل الشابةمه توضع األ

 507 إن أودع املالك من يده ضامنه برئ اال من رهن منه



 
771 

 الصفحة اتوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــمــال
 5١١ ميتنع السفر  به أي ابملرهون  ملا فيه من اخلطر واحليلولة القوية

 5١2 ميتنع انتفاع يضرم 
 5١٤ املرهتنوالتزويج ال من  اإلجارةميتنع  القطع وكذا 

 5١٨ ميتنع على الراهن فصد وحجم وختان املرهون ال
 5١٩ مث أعتقه كله أو بعضه نفذ ،إذا رهن رقيقاً وأقبضه

 52٤ ضمن املعسر قيمة االمه اليت أولدها ان ماتت به
 525 تنفذ كل التصرفات املمتنعة على الراهن إبذن املرهتن فيه

 52٩ االختالف يف الرجوع عن اإلذن
 53١ االختالف يف أصل الرهن
 532 االختالف يف قدر املرهون

 53٨ للمرهتن اليد على املرهون وهي يد أمانه
 5٤0 فاسُد كلم عقد  كصحيحه أمانة وضماانً 

 5٤3 وقال: استوِف حقك منه ،أعطاه كيساً فيه دراهم فرع:
 5٤6 قضاء الدين إن حل للمرهتن طلب بيع املرهون أو

 5٤٨ يف الرهنتصرف املرهتن 
 55٩ أو املرهتن ،أو احلاكم ،لو شرط أحدمها أن ال يبيعه إال العدل فرع:

 565 بفسخ املرهتن وفراغ ذمة ينفك الرهن أبمور:
 567 ابلبيع والتلف والقتل حبق اأيضً ينفك  

 57٤ ينفك بعض من الرهن بتعدد غرمي 
 575 ينفك بتعدد مديون وتعدد وارث تركة

 577 قدينفك بتعدد ع
 57٩ ينفك بتعدد معري

 5٨١ ولو أذن الراهن للمرهتن يف بيع الرهن مل يبع إال حبضوره(؛ لعدم التهمة
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 5٨6 )ابب( يف التفليس

 5٨6 تعريف التفليس  لغة وشرعا
 5٨6 األصل فيه

 5٨٨ من أحكام املفلس
 5٩١ احلجر على املفلس بطلبه أو طلب غرمي له

 5٩3 ن طفل أو جمنون أو سفيهاحلجر على املفلس  يف دي
 5٩٤ مينع ال مينع من التصرف وما معىن احلجر على املفلس وما

 5٩6 بغنب حااًل الذمة ولو  املفلس يفتصرف 
 5٩7 اخليار ملعامل املفلس  

 5٩٨ وال يعفو املفلس عن أرشه أي: العيب القدمي
 5٩٩ اقرار املفلس بعني أو دين

 600 وارث( حلف الغرمي إن نكل مفلس أو
 600 ادعاء الغرمي ابتداء

 60١ وال يقبل وصية له مل يقبلها هو وال وارثه بعد موته
 60١ بعد احلجر علية اسريعً ثبت للمفلس من املال  بيع القاضي ما

 605 وكيله وحضور غرمائه وأحبضوره يستحب أن يكون بيع مال املفلس 
مدة احلجر من مال املفلس القاضي على املفلس وممونه وكسائه يف  إنفاق

 ابلعرف
6١١ 

 6١5 ترك قوت يوم وسكناه ودست ثوب الئق للمفلس وممونه بعد قسمة ماله
 6١7 وجوب اجارة ام ولده ووقف عليه إن كاان

 6١٨ اجارة املفلس لنفسه
 6١٩ ايقاف فك احلجر عن املفلس على القاضي

 620 حبس املدين املمتنع عن االداء
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 620 ين الولدحبس الوالد بد

 622 ماله حىت يشهد اعساره ادعى تلفاستمرار حبس من 
 625 ضرب املديون املوسر املمتنع عن االداء لعناد

 626 اعساره فيشهد حبس ليظنيبحث عن حال غريب  توكيل من
 627 وجد بيد املعسر مال فأقر به حلاضر رشيد وصدقه أخذه وال حيلف فروع:

 62٩ حمضه معاوضةتاعه يف دين رجوع غرمي املفلس اىل م
 63٤ شروط جواز الرجوع يف املعاوضة

 6٤0 رجوع الغرمي اىل متاعه بلفظ الفسخ
 6٤١ الرجوع ابلوطء وتصرف االمه

 6٤١ احلادث املتصل واملنفصل يف الزائدالرجوع 
 6٤5 الرجوع ان زوجت االمه وتفرخ البيض وزرع البذر

 6٤6 سائر املثليمات الرجوع ان خلط الزيت أو غريه من
 6٤6 الرجوع عند نقص متاع الغرمي

 65١ إن ابع عينني( فله الرجوع يف إحدامها
 652 إن أراد ابئُع األرض الرجوع فيها وقد بىن هبا املفلس أو غرس

 656 تبليغ املؤجر والبائع 
 65٩ إن صبغ ثوابً او عمل به عمال حمرتما دزا مشاركة املفلس البائع مبا

 663 العني أبجرة القصارة رهن
 665 يتفرع على قوهلم القصارة عني مسألتان

 66٨ ابب يف احلجر
 66٨ واألصل فيه اوشرعً تعرف احلجر لغة 

 66٩ أنواع احلجر
 670 ابإلفاقة وارتفاعهحجر اجلنون 
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 672 ابلبلوغ وارتفاعهالصيب  حجر

 673 للصيب والصبية مىت حيصل البلوغ:
 6٨0 املالية مورف السفيه يف غري األكم اسالم وتصر ح

 6٨2 حكم تصرف السفيه يف مال غري وصية وتدبري وصلح عن قصاص
 6٨٤ ال يصح من السفيه اقرار ابملال ومبا يوجبه  

 6٨5 استمرارية حجر السفيه اىل صالحه ديناً وُدنيا
 6٨6 الصيب يف املال اختبار رشد

 6٨7 اسالم اجملنون والصيب قبل البلوغ
 6٨٩ التمييز بني بني مميز أسلم وبني أبويه الكفار خشيه استدراجه على الكفر  

 6٨٩ ويف كيفية تصرمف الويل ،بيان من يلي أمر الصيب واجملنون والسفيه
 6٩3 العقار وبناءه وبيعه يندب  للويل شراء
 6٩6 ولو يف شفعه ابلغبطةوجوب التصرف 

 6٩٨ الطالقتصرف ويل الطفل يف القصاص والعتق و 
 700 وجوب حفظ مال الطفل واجملنون والسفيه من التلف وأسبابه

 700 املؤن بقدر اأيضً وجيب تنميته 
 703 للمصلحةوجوب البيع والشراء لليتيم بغبطه 

 705 ال جيوز إقراض مال احملجور إال لضرورة كما يف الرهن
الويل حفظ مال  ماستئجار من يتوىل مال الطفل او رفعه اىل القاضي  إن تربم 

 موليه والتصرف فيه والسئم منه 
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 ليس لويلم  غينم  أخذ شيء من مال موليه يف مقابلة تصرمفه، ولفقري غري قاض
 شغل به األكل ابملعروف
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 70٩ حجر القاض بتبذير طارئ على من بلغ رشيداً 
 7١2 معىن التبذير
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 7١2 احلجر بفسق طارئ من غري التبذير

 7١3 الويل بفسق وجنون انعزال
 7١5 يةفنال الفهارس

 7١6 فهرس اآلايت
 7١٨ ديث احلفهرس 

 72١ فهرس اآلاثر
 722 فهرس األعالم

 727 والغريب فهرس املصطلحات
 73٤ فهرس األماكن والبلدان

 735 ثبت املصادر واملراجع
 76٤ فهرس املوضوعات
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